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Törekvésünk : a hit- és erkölcsi élet nemesítése 
az egyénekben, a belső és külső építés az egyhá-
zakban. Jézus Krisztus evangél iuma alapján, a 
reformáció elvei szerint: mer t más fundamentu-
mot senki sem vethet ezen kivül. 

A keresztyén ember : »Krisztusba oltott ág«, 
felülről, »a Szentlélektől ujjászült lélekcc, »uj te-
remtés, a Jézus Krisztus által«. »Mert a kinél 
a Fiú vagyon, annak élete vagyon; a kinél nin-
csen az Is tennek fia, nincsen annak élete.« 
(I. Ján. V. 12.) A kiben nem a Krisztus lelke 
él, az csak névleges keresztyén. 

Az egyház a Jézus Krisztus evangéliumából 
nőtt szervezet. Az evangélium s a benne való 
hit az éltető lelke ; a hitcikkek, a l i turgia s az 
alkotmány a teste. S lélek és test az egyházban 
is egymással és egymásból élnek, de a lélek 
vezetése alatt. Ha meglankad, ha sorvacloz az 
egyház lelke: elerőtlenül, összezsugorodik a teste 
is. S a mily bizonyos, hogy hiterő alapította s az 
javította meg, ép oly kétségtelen, hogy hiterő 
tar t ja fenn és az erősíti meg az anyaszen t -
egyházat. Ez az »egy szükséges dologcc, melyet 
Krisztus szerint először kell k e r e s n ü n k — min-
denek fölött. 

Ezért az evangéliumból való megerősödésér t 
imádkozunk és dolgozunk; ezt sürget jük, mun-
káljuk mi évek óta az egyházi sajtóban. E szel-
lemben folytatandó irodalmi munkásságunkhoz 
bizalommal kér jük továbbra is a lelkészi ós gond-
noki kar s az egész protes táns közönség erköl-
csi ós anyagi támogatását . 

Az előfizetési feltételek a Lap homlokán 
olvashatók. 

Szőts Farkas, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Boldog új esztendőt! 

E szavakkal köszönti ma egymást mindenki 
az egész keresztyén világban, részint igaz szere-
tetből, részint megszokásból. Mi igaz szeretetből 
köszöntjük olvasóinkat s mindazokat, a kikhez 
szavunk elhat ; mer t mit is k ívánhatnánk jobbat, 
mint a boldogságot? miért is könyöröghetnénk 
inkább a kegyelemnek Istenéhez, mint ezért, a 
mi u tán mindnyájan vágyakozunk s a miér t 
küzdünk és fá radunk a földön?! 

Az ú j esztendő ós a boldogság kívánása 
s várása úgy össze vannak forrva! Gyarló emberi 
lelkünk, mely részekre osztja az örökkévalóságot 
s kicsinységéhez méltóan arasznyi idővel méri 
annak megmérhetet lensógét , mintegy megkönnyeb-
bülve lélegzik fel, a mikor az önmaga által 
k imér t időnek egy-egy részlete elsuhan felette, 
s reménykedve tekint az eljövendő elébe, mely-
től orvoslását vár ja azoknak a sebeknek, melye-
ket ra j ta a mult ütött , s beteljesítését azoknak, 
a miket amaz beteljesítetlen hagyott. Ebben a 
fellélegzésben s ebben a reménykedésben tűnik 
ki emberi mivoltunk gyarlósága; a végesség, 
mely a véget lenséget is magához igyekezik 
levonni s az időnek egy parányi részétől vár ja 
reményei beteljesít tetését . 

Krisztusunk evangél iuma fénye mellett tekintve 
az időt s annak örökkévalóságát , mi az új esz-
tendőben nem egy oly körét lá t juk az időnek 
mely éles ha tá r ra l volna elválasztva amattól, a 
mit már, emberi felfogás szerint lezártunk, s a 
mely más volna, mint az, a mely immár csak 
az emlékezeté. Istennél, az örökkévalóságban 
nincs ha tá ra az időnek; nincs különösen olyan, 
a melyet mi vethetnénk annak, gyarló, tűnő életű 
emberek. Az örökkévalóság egyes részeit csak 
Isten kegyelmének ha ta lmas emlékoszlopai jelzik; 
de a részek nem egymástól elválasztott egészek, 
hanem csak megelőzői a köve tkezőknek ; egy-
másba kapcsolódnak, egymásból folynak, hogy 



mint egy óriási lánc, vezéreljék lelkünket az 
örökkévalóság felé. 

A tünő és muló évek csak rövid emberi 
életünk lényeges, részei s eljövetelükkel és elmú-
lásukkal bő alkalmat nyújtanak arra, hogy ma-
gunkba szállva, elmélkedjünk mult és jövendő, 
emberi sorsunk, emberi hivatásunk felett Minden 
elmúló év, mint Istennek ujja int felénk, emlé-
keztetve életünk kimért idejére, s minden eljövő 
év tanítást hord homlokán : ember, emlékezzél 
hivatásodra, s kötelességeid hű elvégezésével 
töltsd be rendeltetésedet e földön ! 

E tanítás van felírva a ma reánk virradt 
új esztendő homlokára is. Olvassuk le róla, 
vegyük be lelkünkbe s legyen vezére minden 
tet teinknek!Nem hiú reménykedésre hív bennün-
ket a megújult esztendő, hanem kötelességeink 
hű elvégzésére; munkára, mely Isten nevében 
kezdődik és végződik, s melynek célja nem 
emberi dicsőség hajhászása, hanem Isten nagy 
nevének dicsőítése. Nem kecsegtet az ingyen 
való csodálatos áldással és szabadulással, hanem 
azt m o n d j a : hűséges munkán lészen az áldás, 
a ki Istenben bízva, Isten érdekében fárad, az 
vészen ju ta lmat! 

Ne általános, gyarló emberi felfogás szerint 
búcsúztassuk hát el az elmultat, ne hiú, tétlen re-
ménykedéssel köszöntsük a megérkezettet; hanem 
önmagunkba szállással, kötelességeink mulasztá-
sának őszinte beismerésével s szent elhatározás-
sal, az Isten nevében, az Isten érdekében való 
hű munkálkodásra! 

Munka és kötelesség áll előttünk bőven; 
aratni való van elég, csak hű munkások támad-
janak, kik nem a földi bérért, nem robotban, de 
az örökkévaló jutalomért, lelkük teljes odaadá-
sával készek sarlóikat neki indítani. 

Hivatásunk, a melyre mind papok, mind 
világiak a Krisztus által elhivattunk, s a melyre 
felesküdtünk, szent kötelességünkké teszi minden-
koron az ő anyaszentegyháza érdekében való 
hűséges munkálkodás t ; a megváltozott körül-
mények s az azok nyomában feltáruló szomorú 
jelenségek pedig sürgetőleg intenek, hogy ébred-
jünk fel, ragadjuk kezünkbe a védő fegyvereket 
s az orvosló szereket, mert immár itt van közöt-
tünk a veszedelem, a melynek ha idejében ellene 
nem állunk, megtizedeli sorainkat s lassú sorva-
dásba dönti evangéliumi egyházunkat. 

Az a szomorú kép, mit a statisztika s 
egyházi közéletünk felmutat, nem kiván bővebb 
magyarázatot, csak intőleg kiált felénk: ébredje-
tek s munkálkodjatok, míg nappal vagyon. Sok, 
sok vérző seb tűnik fel azon a képen. Itt a 
vegyes házasságok, amott a szektáskoclás, itt a 
világi eszközökkel dolgozó lélekhalászat, amott 

a modern hitetlenség, itt a hordozhatatlan ter-
hek, amott a terhet hordozni nem akarás által 
ütött sebek véreznek, s mint a Megváltó ol-
dalán ütött seb vére, hangosan kiáltanak felénk, 
intve mulasztásaink megbánására s könyörögve 
hozzánk a sürgős segedelemért. 

Nem látjuk-e e vérző sebeke t ; nem sajog-e 
lelkünk azoknak sajgásától?! Nem lehet az, hogy 
ily vakság és érzéketlenség fogta volna el lel-
künke t ; hiszen azok, a kik nem állíttattak őrálló-
kul és vezetőkül egyházunk élére, a raj tunk 
kivül állók, látják már azokat s szomorúan te-
kintenek a rajtunk, a köztünk duló pusztul asra. 

Vagy az volna felőlünk megírva Istennek 
könyvében, hogy a magyar protestáns egyház, 
mely századok ret tenetes és pusztító zivatarait 
rendületlenül állotta ki, a mely a nyiltan támadó 
ellenség által ütött ezer seb alatt nem vérzett 
el : a külső békességnek, másokra nézve annyi 
áldást s felvirágzást hozó korában orv kezek 
által fosztassék meg kincseitől s a bensejében 
emésztődő és meg nem orvosolt sebek miatt 
sorvadjon e l ? ! Nem, a kegyelemnek Istene, ki 
felgyújtá s annyi vész között fenlobogtatá az 
evangéliumi világosság fáklyáját e hazában, ezt 
nem akarhat ja ! Azok a bajok, melyeket bölcse-
sége reánk bocsátott, s azok a sebek, melyeknek 
sajgása már lelkünkig hatol, csak a Jób bajai 
és sebei, melyek hitünk erősítésére, mulasztásaink 
feltüntetésére s szent kötelességeinknek lelkünk 
elé állítására valók. A külső békesség korában, 
a külső törvény védelme alatt karjaink elernyed-
tek, dicső fegyvereinket rozsda borította be; éle-
tünk erejének kútforrásait betemette a világban 
való tétlen bizakodásnak fövénye, s ime, mikor 
harcra kellene szállanunk az orvul támadó ellen-
ség ellen, elernyedt kar jaink nem képesek for-
gatni kellőleg az ősök hatalmas fegyvereit s 
eltikkadt lelkünk számára nem tudunk enyhítő 
italt meríteni! 

De a vég, a szégyenteljes halál következik-e 
reánk? Nem. Karjaink ernyedtek még, de izmai 
erősek s csak a gyakorlat szükséges, hogy benne 
az evangélium fegyverei a régi dicsőséggel vil-
lanjanak meg. Kútforrásaink még eltemetve álla-
nak, de még nem apadtak el, s csak az szükséges, 
hogy megássuk őket, mint megásá Izsák Ábra-
hámnak, a filiszteusok által betemetett kútjait 
Beérsabában, s élő vizeknek kiapadhatatlan, 
üdítő forrásaira találunk mi is. 

Erre int, erre hiv fel mindnyájunkat e 
reánk virradt új esztendő. Ne késlekedjünk te-
hát, hanem ragadjuk elő őseink dicső fegyvereit 
az evangélium kincses házából, hogy forgatva 
éjjel és nappal, a védelemben és ha kell: a tá-
madásban, megtisztuljon azoknak acélja a heve-



résben rájok tapadt rozscla-foltoktól s villogá-
sukkal az evangélium tiszta fényét vessék nemes 
küzdelmünkre. De necsak harcoljunk, hanem 
építsünk is. Ne restelljük kezünkbe venni az 
evangélium kincses házából a békés munka esz-
közeit : az ásót, a kapát sem, s induljunk mind-
nyájan Beérsaba betemetett kúfcaihoz. Ássuk meg 
azokat mélyre, hányjuk ki belőlük a megtespe-
dett s a r a t ; hadd buzogjon fel forrásuk éltető 
vize s hadd enyhítse meg szomjúhozó lelkeinket. 

Védekezés, s ha kell : harc, mindenekfelett 
azonban a békés építés, tisztogatás, plántálás és 
öntözés legyenek ez új esztendőnek munkái, és 
ha hiven harcolunk és bölcsen munkálkodunk: 
Istennek áldása fogja feltenni igyekezetünkre a 
siker tündöklő koroná já t ! 

Mindeneket hívogatunk a munka e nemes 
mezejére, s mindeneknek, kik készek velünk 
együtt küzdeni és építeni, szívből kívánjuk : 
adjon a kegyelemnek Istene boldog új esztendőt! 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 
Az ^általános osztályzat®. 

Az idézőjelbe tett és nem mindenkitől érthető c ímünk-
ről felvilágosítás végett előzetesen is szükségesnek tartjuk 
megemlíteni, hogy ez a tanügyi, vagy jobban mondva 
iskolaügyi »csodabogár« voltaképen a tanulók előmene-
telének jelölésére közönségesen alkalmazott fokozatoknak 
(kitűnő, vagy jeles, jó, elégséges és elégtelen, vagy rosz 
jegyeknek) általános — abszolút összefoglalását és ily 
címen sok helyütt a bizonyítványokban és a tanulók 
értesítőiben szereplését illeti. A tanulók osztályzásáról 
(a kalkulus-adásról) Lapunk mult évi 1.7-ik számában »A 
tanulók önbíráskodása« címén volt alkalmunk nézetünket 
és elvi álláspontunkat nyilvánítani. Ö hogy az ott felhozott 
eszmével nem hiában foglalkoztunk, mutat ja az a körül-
mény, hogy a tanulók osztályzásának kérdését a tanügyi 
körök is figyelemre méltatták. így, többek közt, dr. Sár-
kány Lajos, kolozsvári ev. ref. kollég. igazgató a folyó 
iskolai évet megnyitó beszédében tárgyalta ezt, a tanulók 
életkérdésébe vágó fontos ügyet. * Az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület kolozsvári körének f. é. október 
havában Szamosujvárt tartott ülésében pedig Feez/có Já-
nos, szamosujvári áll főgimn. tanár: >A tanulók osztá-
lyozásának szempontjai s a tanjegyek * címén tartott egy 
igen tanulságos, a kérdés lényegébe hatoló, mondhatni 
radikális értekezést. ** 

De úgy látszik, hogy erről a tárgyról még mindig 
lehet beszélni; mert a kérdésnek címünkben foglalt ágáról 
az imént hivatkozott egyik értekező sem tett említést. 

Mikor beszélhetnénk pedig a lkalmasabban, mint most, 
midőn karácsonyra a tanulók, az első időszak alatt tanú-
sított szorgalmuk és előmenetelük feltüntetésére, az úgy-
szólván bizonyítvány erejével biró Értesítőjüket megkapták? 
Ezek az Értesítők c sakúgy hemzsegnek a sok »kitűnő«-tői, 
»jeles«-től, »jó«-tól és a még több »elégséges«-tői, no meg 
a szintén nem csekély »elégtelen»-től. Van öröm, meg-
elégedés; de van még több bú, panasz, békétlenség, elé-
gedetlenség, kifakadás, mind a tanulók, mind a szülők 
részéről ! Egyik — hacsak nem kapott mindenből első 
fokot — a maga kitűnőjét, jelesét, vagy jó-ját kevesli; 
másik sokai ja az elégségeseit, végül az elégtelent mindenik 
tulajdonos igaztalannak talál ja; pláne, ha 2—3, vagy még 
több van ebből a »szalonna-akasztóból«: akkor >hadd 
el tanár!« — »megállj iskola!* . . . Mert régen volt s 
talán igaz sem volt a mai »elgémberedett« tanuló szemé-
ben, ha azt halija, hogy ezelőtt ilyen nóta is já r ta : 

»Egy szekunda nem a világ, 
A ki nem kap, nem is diák«. 

Én — őszintén szólva — a különféle panaszokat 
mindenik fél részéről jogosultaknak tartom. Miért? Több 
szempontból. Először is : mióta Isten az első embert a 
paradicsomból kikergette, az emberi természet tulajdonsá-
gaihoz tartozik a panaszolkodás, békétlenség és elégedet-
lenség, úgy hogy e miatt és más ok miatt, I. Mózes VI. 
szerint kénytelen volt az Isten megbánni, hogy embert 
teremtett. Azután, ezekre a panaszokra maga az iskola 
szolgáltatja a legfőbb okot, az által, hogy időszakonként 
is kalkulusokat a d ; holott a Rendtartások szerint az év-
végi vizsgálatok azzal vannak indokolva, hogy azok «fő-
célja a tanárnak a tanuló előmeneteléről évközben szer-
zett tapasztalatait kiegészíteni*. No már, ha csak az év 
végén és csak a vizsgálatokon egészítheti ki a tanár, vagy 
a tanító a maga tapaszta la ta i t : akkor akármely laikus 
ember együtt tart a zúgolódó szülővel és tanulóval s 
könnyen azt mondja — a minthogy tényleg hallottam 
is — hogy mind a karácsonyi, mind a húsvéti Értesítő 
igazságtalan; mert még akkor sem az évnek nincsen vége, 
sem pedig vizsgálattal nincs összekötve a két időszak. 
Továbbá, jogosultnak tartom a panaszokat abból a szem-
pontból is, hogy az időszaki osztályozások célszerűségét 
nem látták be az emberi és gyermeki lélek természetével 
számot vetett elődeink (azok a »grapsa« professzorok és 
praeceptorok!); és nem látják be ma sem a művelt kül-
föld legtöbb országában; — sőt mi több, Angliában nem 
látják be célszerűségét még év végén sem, azon alapon 
és abban a kivitelben, mint a hogy mi osztrák-német 
mintákra osztályozunk. 

Ugyanis Angolországban — mint Laurie A. után 
Hegedűs Fái főreálisk. tanár művében o lvassuk* — »az 
egyik osztályból a más ikba való fellépés jogát a hanyag 
tanulók nem úgy szerzik meg, mint azok, a kik idejüket 

* L. Erdélyi Prot. Lap 1898. évf. 36—38. sz. * L. »Diákélet Angolországban« Budapest. 1897. Franklin-
** L. Orss. Kösépisk Tanáregyes. Közlöny 1898. évf. 3 sz. Társaság 144. old. 
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jól használták fel; jutalom ez, melyet kitartó munkával 
kell kiérdemelniük. A tanár minden leckét, minden fel-
adatot, minden szabad dolgozatot bizonyos számú egy-
ségekkel jelöl meg, melyek becsüket jelzik; az időszak 
végén összeadják minden tanuló egységeit és csak azokat 
bocsátják felsőbb osztályokba, a kik elegendő egységet 
szereztek. Ennek az a következménye, hogy a szorgalmas, 
vagy kitűnő tanuló három-négy év alatt minden tanfo-
lyamot elvégezhet, míg a másik hét, nyolc vagy kilenc 
évig bajlódik ugyanazokkal a tárgyakkal. E rendszer okos 
volta kézzelfogható: következménye az, hogy minden 
tanuló abba az osztályba kerül, a melybe való, akármi-
lyen idős legyen is; hogy nem foglalkoztatja folyton 
hiábavaló elemi dolgokkal azokat, a kik gyorsan elsajá-
tították és hogy nem bocsátja tovább az olyanokat, a kik 
az elemi dolgokat sem tudják. Ezen felül munkára buz-
dítja az ifjúságot. Ha az ember tudja, hogy törekvését 
és hanyagságát egyaránt számba veszik, kevésbé haj-
landó arra, hogy napokat és heteket henye tétlenségben 
töltsön el. Az év minden percében mindenki pontosan 
tudja, hogyan áll ő és hogyan állanak a társai.« 

Azonban, ha mindezek dacára is valaki jogosulat-
lanoknak tartaná mind a fennebb jelzett panaszokat, 
mindaz az azok mellett felhozható mentő körülményeket: 
bizonyára nem lehet jogosulatlanoknak mondani az »álta-
lános osztályzat* ellen felmerülő nehezteléseket. Mi az az 
^általános osztályzat? Ennek ma nem lehet nyomára akadni 
sem a törvényben, sem az állami, sem az előttünk isme-
retes felekezeti rendtartásban. S mégis ott szerepel sok, 
főleg felekezeti főiskola bizonyítványában és tanulói 
értesítőiben, hogy sokszor valóban necsak erkölcsi, 
hanem anyagi romlást is okozzon. Ugyanis régebben 
— legalább nálunk protestánsoknál általában — mikor 
a fokozatok így voltak: 1., kitűnő, 2., jeles, 3., jó, 4., elég-
séges, 5., elégtelen (vix sufficiens), 6., rosz, — az általános 
osztályzat így volt megállapítva: 

kitűnő legnagyobb fok : mind kitünő ; 

kitűnő legkisebb fok: kitűnő két jelessel; 
jeles legnagyobb fok : mind kitűnő egy jóval, 
jeles legkisebb fok: mind jeles egy jóval; 
I. rendű legnagyobb fok: mind kitűnő, illetve jeles, 

egy elégségessel, 
I. rendű legkisebb fok: mind elégséges; 

II. rendű : egyetlen egy elégtelen (illetve vix sufficiens), 
III. rendű: egyetlen egy rosz tanjegy. 

Később, midőn a mult évtized elején szokásba jött 
(a polgári és más népiskolai intézeteknél a fennebbi 
1—5. sz. alatti) a középiskoláknál: 1 = jeles, 2 = jó, 
3 = elégséges és 4 = elégtelen, akkor az általános osz-
tályzat mértéke a következő inkonzekvencián alapult: 

jeles: mindenből jeles, legfeljebb egy jó; 
j ó : mindenből jó, legfeljebb egy elégséges; 
elégséges: ha a megelőző akármelyik fokon két 

elégséges, illetve, ha minden tárgyból elégséges; 
elégtelen: ha akármelyik fokon csak egy elégtelen 

is van. 

Mindezeket könnyű volt a »zöld asztal mellett* 
megállapítani s felsőbbségileg jóváhagyni és rendeletileg 
ahhoz alkalmazkodás végett kiadni, — gondolván azok 
a, máskülönben tiszteletre méltó »bölcs és nagy fejek*, 
hogy majd a tanulók is azon kategóriák szerint fognak 
tanulni; holott valamint a tanulók külső formáiban, úgy 
előmenetelükben is, szemben a különféle tantárgyakkal, 
a kombinációknak algebrailag ki nem fejezhető, vég-
telen alakulatai jutnak érvényre. Mert ha a fen-
tebbi sablon szerint azt még valahogyan megértem is, 
hogy pl. A. B. felső osztályú tanuló, ha 9 kötelezett 
tantárgy közül hétből kap jelest, kettőből jó t : általános 
osztályzatában csak jónak minősíttetik ; de hogyan értsem 
meg, hogy egy másik X. Y. tanulónak, 8 kötelezett tantárgy 
közül hétből jelest, egyből elégtelent kapván, általános 
osztályzata elégtelen legyen? S mikor ezen anomáliát a 
tanári kar is észreveszi, akkor az egy elégtelent (tekintve 
a tekintendőket) elégségesre javítja ki, mi által az iménti 
általánosan elégtelen osztályzatú bizonyítvány jó osztályza-
túvá változik át, — fenhagyván ama kérdőjelt, hogy : a 
hét jeles meg egy elégséges miért jó s illetőleg hét jeles 
meg egy elégtelen miért elégtelen véderedményileg ? Vagy 
itt van egy másik eklatáns eset: Y. Z. tanulónak osztály-
z a t a : válás: jeles, magyar : jeles, latin: jó, görög: jeles, 
német: jó, tör ténet : jó, mennyiség : elégséges, természet-
rajz : elégséges, — általános osztályzata: elégséges. Hiszen 
8 tantárgy közül háromból jeles, háromból jó és csak 
kettőből elégséges {meglehet az illető két szaktanárnak, a 
többiekétől eltérő felfogása és ítélete következtében, azon 
elv a lapján: quot capita, tot iudicia !) Ebben az esetben 
a vis maior (3 jeles —(- 3 jó) a vis minor (2 elégséges) 
előtt kapitulálván, a meghódolás eredménye = elégséges. 

De itt még nincs vége a dolognak. Ugyanez az 
Y. Z. tanuló szegény is, sőt talán árva is: tandíj-elenge-
désért folyamodik. Határozat: >Minthogy általános osz-
tályzata csak elégséges, tandíjelengedésben nem része-
síthető s a mult félévi kedvezményt elveszíti«. Ha 3 jele-
sed, 3 jód és csak 2 elégségesed van: ez általános érte-
lemben csak elégséges; már pedig, ha én mint felekezet 
elengedhetném is a tandíjt, nem engedheti el az állam 
a jvele való szerződési viszonynál fogva, ergo: fizess! 
S mit mond az a szerződés? »A tandíj megállapítása, 
valamint a tandíjmentesség elbírálása az iskolai elöljáró-
ság jogkörében marad, azzal a megjegyzéssel, hogy fél, 
vagy egész tandíjmentességet csak jó magaviseletű, leg-
alább is jó elömenetelü tanulók élvezhetnek«. Már pedig, 
hogy az állam miként értelmezi a »legalább is jó elő-
menetelt*, mutatják az állami Rendtartásnak a »tandíj-
mentesség elnyerésére és elvesztésére vonatkozó intézke-
dések* III . fej. 25. §-ának következő szavai : *A tandíj 
fizetése alól nem menthetők fel az oly tanulók, kik . . . 
»kevésbé szabályszerű* érdemjegyet kapnak, vagy a 
felsőbb osztályba való fellépésnel irányadó t a n t á r g y a k 
v a l a m e l y i k é b e n »elégte len* előmenetelt tanúsítottak, 
valamint azok sem, kiknek az említett tantárgyakból, 
habár nem volt is elégtelen érdemjegyük, de több volt 



az > elégséges* mint a >jeles« és »jó* érdemjegyük*. Az 
általunk felhozott utóbbi esetben az illető Y. Z. tanulónak 
nincs magaviseletében »szabályszerű*; az időszaki osz-
tályzat nem irányadó a felsőbb osztályba való fellépésre; 
de különben sem volt »elégtelen* érdemjegye; ellenben 
»jeles* és »jó« osztályzata külön-külön is felülmulta az 
»elégségest* ; együttvéve pedig a »jeles* és >jó* három-
szorta annyi , mint az » elégséges* : ha tehát szegénysége 
és más nehéz körülménye miatt még a féltandíj kedvez-
ményétől is elesik, — az ilyes eljárást, ha igazságtalannak 
nem is, de igazságosnak sem fogja találni a közvélemény 
és az élő lelkiismeret. 

Végül az ily módon kezelt >általános osztályzat* 
az állami kormányzat részére megkívántató statisztikai 
táblázatban, »a tanulásban tett előmenetelről* szóló rovat-
nak sem felel meg. Eme rovatban ugyanis a tiszta kép 
a következő racionalis szempontok szerint áll előnkbe: 

1. minden tantárgyból jeles eredmény, 
2. minden tantárgyból legalább jó eredmény, 
3. minden tantárgyból legalább elégséges eredmény, 
4. egy tantárgyból elégtelen eredmény, 
5. két tantárgyból elégtelen eredmény, 
6. több tantárgyból elégtelen eredmény. 
Már most ha veszszük pl. a sepsiszentgyörgyi ev. 

ref. kollégium mull évi Értesítőjét, az I. oszt. névsorában 
található előmeneteli eredménynél »jó*-nak van feltün-
tetve 12, holott a statisztika szerint ugyanezen osztály-
ban legalább is 15 »jó« volt. Vagy Sz.-Udvarhelyen, szin-
tén a mult évben, az I. osztály névsorában az >általános 
osztályzat« szerint csak 8 »elégséges* van, míg a statisz-
t ikában minden tantárgyból 14 >elégséges* szerepel, szin-
tén az I. osztályból. I lyformán áll a dolog a többi adatnál, 
a többi osztályban s a többi iskolai Értesítőben is. 

Épen azért igen helyes intézkedés volt, hogy az 
ú jabb keletű Rendtar tások- és Utasí tásokban, még a fele-
kezetek körében is, az »általános osztályzatnak* fennebb 
körvonalozott megállapítását eltörölték és csak ennyit 
foglaltak be zs inórmér tékül : »A tanulmányi előmenetel jelö-
lésére ez a négy fokozat a lka lmazandó: jeles, jó, elégséges, 
elégtelen.« ^(Erdélyi Rendszab. 1896. 52. §.). Az állami 
Rendtartás is csak ennyit m o n d : >Az előmenetel érdem-
jegyei : jeles, jó, elégséges, elégtelen« (40. §.). S mégis, 
annál inkább lehet csodálni, hogy mindezek ellenére az 
egyfelől kétesértékű, másfelől sokképen magyarázható, 
ü. n. ^általános osztályzat« mind a tanulói és iskolai 
Értesítőkben, mind a bizonyítványokban igen sok helyen 
még mindig szerepel s a tanulók szellemi előhaladásánál 
és az iskolai beneficiumokban való részeltetésnél csalc 
ezen az alapon ítélkeznek, nem pedig a bizonyos tan-
tárgyakból nyert nagyobb fokozatok többsége szerint. 
Isten a Siddim-völgy városait kénköves tűzzel nem 
pusztí t ja vala el, ha a lakosok között csak tie igazhivő 
találtatott volna (I. Móz. 18 ). Ha bizonyos tanulók gyen-
gébb érdemfokozatai között »jók vagy jelesek* is vannak : 
ez utóbbiak szolgáljanak indiciumaink alapjául minden 
tekintetben. Ezzel nem azt akartuk mondani, hogy pártoljuk 

a rosz. vagy a hanyag tanulókat ; sőt ellenben bátran 
kimondjuk, hogy mi a fennebb vonatkoztatott angol rend-
szernek vagyunk pártolói. 

Mindezeknél fogva ama bizonyos »általános osz-
tályzat«-okat — ha másképen nem lehet útját vágni — 
megfelelő főhatósági ú jabb intézkedésekkel delendum 
esse censeo. 

Sepsi-Szent-György. Benke István, 
ev. ref. kollégiumi tanár 

Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-
tetben, * 

Irta: Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

Motto: >Az ifjú ember dicsó'sége testé-
nek erejében áll.* Sálamon. 

II. 
Testi nevelés. 

1. Nyilvánvaló tény, oly bizonyos, mint bármely 
mathemat ikai bizonyosság, hogy bárminek, a mi csak 
létezik, a lapjának kell lenni, a melyen áll; gyökerének, a 
melyről sar jadzik ; sarkának, a melyen fordul ; valamely 
olyan részének, a mely bármilyen alárendelt legyen is 
magában véve, a teljes egészhez viszonyítva, mégis nél-
külözhetetlen összekötő pontnak tekintendő, a melytől az 
egésznek a létezése függ. Házat nem lehet alap, aláépítés 
nélkül emelni, melynek függetlenül magában véve nincsen 
értéke, és a mely, mikor a legnagyobb tökéletességgel 
elkészül, rendesen nem látható, mert a sötétben szeret 
elrejtőzni. Nos hát, tökéletesen ilyenforma viszony áll fenn 
az ember gondolkozó tehetsége és teste, értelmi tevékeny-
sége és testi egészsége közöt t ; és így, ha ez az ana-
lógia jó: teljesen világos, hogy semmi sincs, a mire az 
ifjúnak jobban kellene ügyelnie, mint húsa és vére egész-
séges ál lapotára. S mindezek dacára jól ismert tény, hogy 
a tanulók általában egészségük gondozásával, vagy, a mi 
ezzel egyre megy, húsok és vérük értelmes ápolásával 
szoktak legutoljára s komolyan törődni ; s minél szorgal-
masabb az a tanuló, annál könnyebben vétkezik ezen 
tekintetben, s annál nagyobb könnyelműséggel űzi magát, 
mint egy fékezetlen vasúti vonat , a vészes meredély szé-
lére, nem nézvén szét maga körül, hogy hol áll. Bölcs 
dolog tehát a tanulói pályára azzal a bizonyos meg-
győződéssel indulni el, a mit minden tapasztalat támogat, 
hogy az ülő foglalkozások általában, és különösen a ko-
moly és tartós szellemi munkával egybekötött sok ülés 
megszokása többé-kevésbbé egészségtelen, s az olyan, 
természetileg gyönge szervezeteknél, melyek csak annál 
inkább szeretnek könyveikbe bemélyedni: egyenesen a 
szellemi tehetségek gyöngítésére és a testi szervezet alá-
ásására vezető dolog. Egy öreg, tanuló embertől jövő ezen 
intő szavak után gondolja meg mindenki, hogy saját fejére 
fog szállani a vére, ha szilárdul el nem határozza, hogy 

* A munka I. részét lásd Lapunk mult évi folyamában. 



épen annyi gondot fog fordítani egészsége megőrzésére, 
mint egy jó munkás szerszámainak élesen, vagy egy jó 
katona puskaporának szárazon tar tására . Mindazonáltal 
néhány pontban leirom az idevágó legfontosabb gyakor-
lati utasításokat, melyekre e téren engemet a gyakorlat 
tanílott meg. 

* * * 

2. A test minden tagjának, valamint a világegye-
temben tényleg minden létezési tevékenységnek növekedése 
és erőteljes állapota a gyakorlástól függ. Minden élet 
tevékenykedik, vagy munkálkodik; abszolút nyugalom csak 
a sírban található, s egy ember tevékenységének mértéke 
egyszersmind az ő munkaerejének is mértéke. Egész-
séges ember az, a ki testének minden képességét és 
tevékenységét harmonikus munka-rendben tudja tar tani , 
s a ki egészséges, az, ha életerejének magas fokán áll, 
erős is egyszersmind. Valaki lehet egészséges, a nélkül, 
hogy erős lenne; de minden egészség többé-kevésbé az 
erő, s minden betegség a gyöngeség felé irányul. A ter-
mészet világában már mindenki láthatja, hogy a dolgok 
pusztán növekedés út ján nőnek nagyra ; ezen növekedés 
nem más, mint az élet, vagy tényező erő folytonos és 
szokott gyakorlása, és mindaz — mondjuk : az erős 
szelek, vagy a fagy, a mi ezen erőnek működését aka-
dályozza vagy fogyasztja, akadályozza és gátolja egyszers-
mind az illető természeti tárgy növekedését és fejlődését 
is. Ne feledje el tehát a tanuló, hogy a széken ülés, az 
írópadra hajlás, vagy valamely könyvbe való mély elme-
rülés aligha lehet jó módja annak, hogy teste növe-
kedjék. Csak gyakorlás által hozható a vér mozgásba, 
és az izmok szabad játékba ; és ha ezen gyakorlatot elmu-
laszt juk: a termésszet nem engedi magát kigúnyoltatni. 
Minden ifjú tanuló határozza el ezentúl magában, hogy 
naponként legalább két órát szabad levegőn fog mozogni. 
Ha nem teszi ezt meg : hideg lábai, a testi szervezete 
benső részeinek kerekeire lerakodó sár, s a gyomor- és 
agybáníalmak különböző alakjai nem fognak késni kellő 
időben tudatni vele, hogy vétkezett a természet ellen, és 
ha nem változtat életmódján, épen mint egy rosz fiú, 
ő is bizonyára büntetésben fog részesülni. Igen, mert a 
természet, nem úgy, mint némely enyheszivű emberi 
tanítómesterek, sohasem túlkegvelmes az emberekkel való 
bánásmódjában . De hát mirr t is kellene egy tanulónak 
ahhoz a lusta és egészségtelen üléshez hozzá szoknia? 
Ai- ember állva épen úgy gondolkozhatik, mint ülve, 
gyakran kissé meg jobban is, és a mi napjainkban az 
olvasást illeti, mikor a legsúlyosabb könyvek olcsó áron 
a legkönnyebb alakokban is k iada tnak : nincs a r ra már 
semmi szükség, hogy valaki meggörbítse hátát és össze-
szorítsa mellét, csak azért, mert véletlenül könyv van a 
kezében. Bárki is sokkal természetesebben és nagyobb 
hatással olvashat fel egy színdarabot vagy egy költeményt, 
szobájában fel s alá sétálva, mint álmosan egy székben 
üldögélve. Az üldögélés tényleg hitvány szokás, melynek 
rab jává lenni nem szabad. De ha már valaki ül, mert 

ülnie kel l : üljön mindenesetre egyenesen hátával a vilá-
gosság felé s mellét teljes szélességében kifeszítvén. Vala-
mint ha nyelveket tanul, vagy ha valamely szép költői 
darabot olvas föl, tegye ezt, a mennyiben csak lehetséges, 
fenhangon, a mely gyakorlatot már Alexandriai Kelemen 
is ajánlotta *, s a minek az a kettős haszna van, hogy 
erősíti a tüdőt, ezt a mi legfontosabb éltető szervünket, 
és szoktatja a fület a hangkülönbségek felfogására, a mit 
sok nyilvános iskolában olyan ostoba módon elhanya-
golnak. Tényleg a legtöbb esetben nincsen semminemű 
szükséges összeköttetés azon ismeret, melyet a tanuló oly 
buzgósággal megszerezni vágyik, s azon ülő szokás között, 
melyre olyan igen hajlandó. Munkájának egy részét, 
kétségen kivül, könyvei között kell végeznie, de ha én 
például Hómért akarom teljesen megtanulni, miután a 
nyelvtani és szótári nehézségeken már túl vagyok benne : 
ezen munkát épen olyan jól elvégezhetem valamely ma-
gas hegy tetején, vagy, ha ott szeles idő volna, valamely 
fenyves erdő árnyai közt, mint egy hűvös tanulószobában. 
Aeschylos valamely drámáját , vagy Plátó párbeszédeit nem 
kevésbé, sőt sokkal nagyobb mértékben élvezhetem, ha a 
nyírfák illatozó lehe fújdogál körültem, vagy ha a nagy 
vizek zúgása hangzik felém. A mi a szótár használatát 
illeti, ha az illető mű első olvasása alkalmával röviden 
kijegyzed a nehezebb szavakat, a második olvasásnál már 
teljes kényelemmel mellőzheted azt. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

T Á R C A . 

Miért vonatott vissza a pátens? 
A Szilágyi Sándor által szerkesztett Magyar Nemzet 

történetének a napokban megjelent 10-ik kötetében Beksics 
Gusztáv igen érdekesen írja le a patentális kor küzdelmeit, 
s miután elmondja a külső történetet, a pátens vissza-
vonásának eddigelé csak igen kevesek által ismert olyan 
hátterét mutat ja fel, a melyet érdemesnek tar tunk közölni 
olvasóinkkal. Az adatokat Beksics Thaly Kálmántól kapta, 
a ki azokat viszont Török Páltól hallotta, Gönczy Pál, 
Ballagi Mór és Székács Józset jelenlétében. A patentalis 
kor történetének ez érdekes része így hangzik': 

»A gonosz viszonyok közepette — Török Pál, budapesti 
ref. lelkész (a későbbi püspök), ki nagy diplomáciai tehetségű 
ember volt, bizalmasabb barátaival, köztük Székács József 
evangélikus szuperintendenssel, gróf Ráday Gedeon főgond-
nokkal. Lónyay Menyhérttel, a későbbi miniszterelnökkel, 
Ballagi Mórral és Gönczy Pállal, a későbbi államtitkárral 
stb. sokat tanácskozott , mi módon lehetne a külföldi 
protestáns államok érdeklődését, a magyar protestánsokat 
elnyomással fenyegető Thun-féle pátens életbeléptetése 

* HoXXot? Se loő1 Óxe v.al xö Yefiovov xt]í ávayvtúasous fO[Jiváaidv 
áaxu). — Paedag. III. JQ. (Sokakra nézve a mi van is. az ismeret-
nek gyakorló tere.) 



ellen felkölteni. A tanácskozásokba be volt vonva az a 
református skót misszionárius is, a ki a hold-utcai refor-
mátus imateremben tartotta az angol prédikációkat, és a 
ki úgy az edinburgi, mint a londoni egyetemek hangadó 
tanáraival összeköttetésben állt. 

E férfi Angliának és Hollandiának — különösen az 
előbbinek — a protestáns ügy iránt mindenkor meleg 
érdeklődésére és nagyhatalmi állására hivatkozva könnyen 
felkelthetőnek állítá e kérdést és e két ország, külösen 
pedig Anglia, irányadó köreinek az elnyomott magyar 
protestantizmus ügye iránti rokonszenvét, kivált ha ezt 
velük valami kapcsolatba lehetne hozni. Török Pál éles 
elméje rögtön kitalálta e kapcsolatot, a mennyiben jól 
tudta, hogy az I. Rákóczy György által kötött linci békét, 
mely a magyar és erdélyi protestánsok vallásszabadságát 
és önkormányzatát a leghathatósabban biztosítja, a fejede-
lem éles előrelátása az 1648-iki westfáli békében (mely 
Európa államainak rendezését foglalja magában) megerő-
síttette, és így a magyar protestánsok vallásszabadságát 
az európai protestáns államok — Anglia, Hollandia, Svéd 
és Poroszország — garanciája alá helyezte. A hold-utcai 
skót misszionárius-papot megbízták, hogy Angliába és 
Hollandiába a protestáns körökhöz, a westfáli békekötés-
ben foglalt ezen garanciára hivatkozva írjon és őket 
a Thun-féle pátens által a protestáns vallásszabadság 
ellen elkövetett merényletre figyelmeztesse. Nemsokára 
ügy Angliából, mint Hollandiából válaszok érkeztek, me-
lyekben az illető protestáns irányadó férfiak, az ügy iránt 
a legmelegebben érdeklődvén, óhajtásukat fejezték ki, 
hogy bővebb tájékoztatásuk céljából valamely tekintélyes 
protestáns férfiú utaznék ki hozzájuk. Ezen utazásra 
— Török Páltól és a skót lelkésztől mindennemű tárgyi 
és személyi tájékoztatással ellátva — a buzgó protestáns 
férfiú, a későbbi pénzügyminiszter és miniszterelnök, 
Lónyay Menyhért vállalkozott, mint a ki néhány évet 
ügy is az emigrációban töltvén, úgy Francia-, mint An-
golországban ismeretséggel bírt, most pedig, mint az 
országos gazdasági egyesület elnöke (alelnök), tenyész-
rnarhák vásárlásának címe alatt minden gyanúok fölkel-
tése nélkül utazhatott Angliába és Hollandiába. Hasonló 
missziót vállalt Poroszországra nézve egyik lutheránus 
főúr — ha jól emlékszem, valamelyik báró Prónay, — 
ki a berlini protestáns és udvari körök tájékoztatására 
vala hivatva. Lónyay Menyhért Hollandiát ütjában ejtvén 
s e buzgó protestáns ország egyházi és egyetemi köreiben 
a legmelegebb fogadtatásban részesülvén, átment Lon-
donba és ott az oxfordi, cambridgei és edinburgi anglikán 
érsekekkel személyesen és tüzetesen megbeszélte az ügyet 
és kimutatta nekik, hogy a westfáli béke minő beavat-
kozási módot nyújt, sőt ilyen kötelezettséget hárít An-
gliára s a garantiát vállalt többi protestáns államokra a 
a magyar protestántizmus ügyeire nézve. Ez egyházfeje-
delmek voltak aztán, a kik Lónyayt és misszióját az angol 
kormányférfiakkal is összeköttetésbe hozták. Ezek (külön-
ben Ausztriának akkor szoros politikai érdektársai) ez 
ügyek állásáról a helyszínen még jobban meggyőződen-

dők, egy angol diplomatát, Dunlop nevűt küldöttek ki 
Budapestre, oly ürügy alatt, hogy itt a kereskedelmi viszo-
nyokat tanulmányozza, vájjon nem volna-e szükséges 
Budapesten angol konzulátust fölállítani. Ezt a Dunlopot, 
a kinek Pestre jövetelét Lónyaynak hazajövetele közvet-
lenül megelőzte, az egész magyar arisztokrácia kiváló 
kitüntetéssel fogadta; nevezetesen gróf Károlyi György 
esíélyt adott tiszteletére és bevezette őt a nemzeti kaszi-
nóba, hol Dunlop mindennapos vendég lévén, vallási és 
politikai bő értesüléseket nyert. A protestáns ügyekben 
Dunlop különösen Török Páltól közvetlenül vette infor-
mációit ; Török ugyanis jól tudott angolul, felesége is a 
lánchídépítő olaszokkal ide bejött egyik angol mérnök 
leánya volt. Itt voltak továbbá az említett skót misszio-
nárius, Lónyay, gróf Ráday, a kik szintén segítettek az 
angol államférfiút kellőleg informálni. Valami három hét 
múlva utazott vissza Dunlop Angliába. Elmenetele után 
csakhamar megkezdődött a pesti angol konzulátus fölállí-
tását eredményező diplomáciai tárgyalás. De ez csak 
mellékes volt. A fődolog az, hogy az angol kormány a 
magyar protestánsoknak a Thun-féle pátens által okozott 
fölháborodásáról értesülve, csakhamar egy pár barátságos 
hangú, de Ausztriát a magyar protestánsok vallásszabad-
ságának fenyegétésétől komolyan intő diplomáciai jegyzé-
ket intézett Bécsbe, a melyen hivatkozik azon garanciára , 
melyet Anglia a magyar protestántizmus irányában a 
a westfáli békében vállalt és mely neki jogot ad e tekin-
tetben a beavatkozásra. Hasonló tartalmú diplomáciai 
jegyzékek érkeztek néhány nap múlva Bécsbe Hágából 
és Berlinből is; hogy Svédországból is érkezett-e jegyzék 
nem biztos. Ferencz József e diplomáciai jegyzékektől 
— különösen a vele szövetséges Angliáétól — meglepetve 
és megdöbbenve, azonnal hivatta Thunt, és a jegyzékeket 
közölvén vele, kérdést intézett hozzá a pátensügy iránt. 
Thun a legnagyobb mértékben meg volt lepetve; elkérte 
a jegyzékeket, hogy azokat tanulmányoztassa, azután 
pedig kénytelen volt bevallani, hogy ő, mikor a pátenst 
megfogalmazta, távolról sem gondolt vissza a 200 év 
előtti linci és westfáli békére és a protestáns államoknak 
ez utóbbiban vállalt garanciájára. A jogcímet, a melyen 
ezen államok most felszólalnak, el nem tagadhatta. És 
mivel Poroszországnak, de külünösen Angliának barátsá-
gára Ferencz Józsefnek azon időben feltétlenül szüksége 
vala, ezzel Thun bukása és a pátens visszavétele meg 
volt pecsételve. Mind a kettő csakhamar be is követ-
kezett ; ő felsége sietett a felszólaló államokat megnyug-
tatni, a Thun féle pátenst semmisnek nyilvánítá, a pro-
testánsokat előbbi jogaikba visszahelyezte s a főbbjeik 
ellen megkezdett pereket megszüntette. Ilv sikert ért el 
a magyar jprotestántizmus történelmében Lónyay Meny-
hért missziója. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Néhai Munkácsy Sándor Egyházi beszédei. 

Az első kötet 1895-ben jelent meg; a második pedig 
— mint már jelezve is volt — nem sokára sajtó alá 
kerül. Ez alkalomból szólalok meg, annyival is inkább, 
mert — mint emlékezhetünk — az első kötet felett, egy 
és ugyanazon toll alól két ismertetés jelent meg, oly 
formán, hogy a mit az első megtagadott, a második vissza-
adta azt. Hát megesik az sokszor, hogy a mely munkálat 
első betekintéskor nem igen nyeri meg tetszésünket, azt 
később — vele behatóbban foglalkozván — nemcsak tűrhe-
tőnek, de sokszor még jónak is találjuk. A behatóbb 
foglalkozás s a szószéki kísérlet itt is meghozta a változást. 

Bocsor esperes úrnak, |mikor Munkácsy hátra hagyott 
beszédeinek kiadását megindította, kettős cél lebegett 
szemei előtt, melyek közül az első, hogy: »egy nagyon 
sokat tanult s gondolkozott prédikátornak, az evangélium 
igazságainak híveivel való közlési módját lelkésztársaival 
megismertesse, azoknak s a vallás dolgaival szívszerint 
foglalkozóknak bizonyos mérvű lelki táplálékot nyújtson* ; 
a másik pedig, hogy: »a kevesek által ismert, de mara-
dandó emlékezetre igazán méltó férfiúnak, az egyház 
irodalom története egyik lapjának egy kis szögletében 
helyet biztosítson*. 

E kettős cél szempontjából kívánok ez ügyhöz hozzá-
szólani, a boldogult szerzővel volt ama személyes isme-
retségem világításánál, mely némi bepillantást enged még 
azon kérdések mélységeibe is, a melyekről e nélkül vajmi 
keveset mondhatnék. 

Foglalkozzunk tehát mindenekelőtt a szerzőnek egyé-
niségével, a ki felöl Bocsor nemcsak azt mondja, hogy: 
»Sajátos és néha bizarr gondolkozású egyéniség volt*, 
hanem még azt is felderíti, hogy: »a magyar egyháznak 
nagyon is rideg s az igazi keresztyén életről messze álló, 
az ev. melegséggel keveset gondoló viszonyaival nem volt 
megelégedve*. Ez a gondolkozás s elégedetlenség han-
golta talán — a kiadó szerint — Munkácsyt arra, hogy: 
»félrevonulva élt, csupán hivatalának, saját lelke világá-
nak s ismeretei folytonos gyarapításának szentelte életét*. 
Hát én ezt nem tudnám aláírni. Boldogult Sziládi János 
is azt mondja egyik beszédében, hogy: >a hol a szikla 
megrepedt, ott villámnak kellett járni*. Ebben lehet a 
kulcsa annak, hogy nagy tudását és bámulatos akarat-
erejét még csak meg sem kisérlette megfelelő módon s 
nagyobb szabású alkotásokban érvényesíteni, még akkor 
sem, midőn esperesi székre emelte lelkésztársainak tisztelete. 
Pedig tudhatta, hogy tőle sokat vár tak; joggal várhatták 
talán még azt is, hogy azokba a rideg egyházi viszo-
nyokba melegséget vigyen s olyan világosságot, mely szé-
gyent keltve ragyogott volna rá a sötét helyekre. De úgy 
látszik, nem akart úttörő lenni, noha pedig e szerepre, a 
független gondolkozású nagy ember, teljes mértékben alkal-
mas lett volna. Csak meghittebb emberei láthatták olykor-
olykor, felgerjedt lelke lángvetését s nagy tudásának ama 

megnyilatkozását, a mely előtt ámulattal hajlottak meg 
minden alkalommal. Maga a nagyközönség pedig ő róla, 
hivatali körén kivül, szép keveset tudott, s névtelen irodalmi 
ténykedését sem róhatta fel javára. Épen azért Bocsor bará-
tunk szép szolgálatot végez azzal, hogy legalább hátra-
hagyott egyházi beszédeit napvilágra hozza. Vájjon abból a 
hagyatékból nem kerülnének-e ki még másnemű munkála-
tok is? Én azt hiszem, kell ott lenni még egyébnek is, miután 
Munkácsy is azon emberek közé tartozott, a kik sok 
tintát fogyasztanak. 

De mi csak azzal foglalkozhatunk, a mi előttünk van, 
t. i. az ő egyházi beszédeivel. E beszédek alapján azonban 
nem annyira magát ismerjük meg, mint inkább csak a 
paksi papot. Hangsúlyoznom kell, hogy ennek az egyháznak, 
melyben éltét leélte, sem anyagi, sem pedig intellektuális 
viszonyai nem álltak arányban az ő kiváló egyéniségével. 
Azért tehát, ha szószékre lépett is, csak annyit mondott, 
a mennyit a helyi körülmények szerint épen mondania 
kellett. Ez már a kiadó által említett közlési módnak 
egyik, illetőleg a külső oldala. A másik pedig az a viszony, 
illetőleg az a függetlenség, a melyet a homiletikával szem-
ben érvényesített. Beszédei élénk bizonyságot tesznek a 
felől, hogy ő előtte, az egyéni felfogáson kivül, nem volt 
semmi egyéb korlátozó hatalom. Nem nézi azt soha, hogy 
egyik vagy másik szöveg feldolgozására nézve mi utasítást 
adnak az egyetemesen elfogadott szabályok. Neki csak a 
szöveggel van dolga, melyből, ha egy eszme lelkét meg-
ragadja, legott beszélni kezd, és beszél okosan, erős 
hittel, prófétai bátorsággal, míg csak »Áment* nem mond. 
Sőt így jár el, ha idegen nyelvből dolgozik is. Elolvassa 
a felvett beszédet, s a mit belőle lelkébe vett, leírja a nél-
kül, hogy csak rá is tekintene többé a forrásmunkára. 
Lehet ez a beszéd bármint kidolgozva, lehet a diszpozíció, 
a propozició. a partíció stb., bármily művészies, neki nem 
kell semmi, a mi forma, mi Őt korlátozza, hanem csak 
az eszme, a gondolat, s ez is válogatva. Ezért mondja 
valószínűleg a kiadó is. hogy a ki Munkácsy egyéniségét 
ismerte: »az bizonyságot tesz mellettem arról, hogy min-
den beszéd az ő gondolkozási retortáján úgy keresztül-
ment, hogy az ő lelke művének méltán tekinthető.* 

De hát jogos-e az, ha valaki ennyire mellőzi az 
általánosan elfogadott homiletikai elveket? Hát nekem 
erre a kérdésre, ki ezeket az elveket mindig igen nagyra 
becsültem'; a ki a forma és a tartalom összecsendülésében 
szeretem a kidolgozás szépségét keresni és méltányolni 
is, alig lehet valami elfogadható feleletet adnom. De annyi 
mégis kétségtelen, hogyha volt joga az első homiletika 
írójának bizonyos elveket felállítani, ép úgy van joga 
minden szónoknak, hogy úgy tegye épületessé a maga 
előadását, a mint ezt neki a saját géniusza sugallja. Ez 
esetben azonban s így Munkácsynál is, megvallom, valami 
eredetiségre számítottam, s oly nyomokat kerestem, a 
melyek indokolttá tennék a »sajátos« gondolkozás függet-
lenségét. De hát ily nyomokat nem találtam! Egyénisége 
tulajdonképen csak abban a függetlenségben nyilvánul, a 
mely nem tagadja ugyan meg a régi elveket, de ezekből 



mégis csak annyit fogad el, a mennyi neki jól esik, ille-
tőleg a mennyit a helyi körülmények szerint szükségesnek 
ítél. így történik azután, hogy az ő sajátosan független 
gondolkozása, illetőleg »közlés^ módja* nem abszolút, 
hanem csak relativ értékű. 

A nyelvezete — mint a kiadó esperes úr is írja — 
»minden cicomától ment, egyszerű, zamatos, keresetlen 
magyar« s »az építeni akarás, az igazi ev. szellem egyik 
beszédéből sem hiányzik, dacára annak, hogy némelyik 
a magyar (inkább ta lán: a paksi) közönség kívánalmai-
hoz alkalmazkodva nagyon is rövid: de egy sem mag 
nélküli; mindegyik érthető s élvezhető a társadalom bár-
mely osztálya által*. Hát ebben a kiadónak tökéletesen 
igaza van. De van mindezeknél még egy nagyon sokkal 
érdekesebb jellemvonása e beszédeknek, az t. i., hogy ben-
nök egy oly tudós rendületlen hitének szívverését érez-
zük, kit az úgynevezett világi tudomány nem tett lelki 
kevélylyé, sőt nagyon is alázatossá. Ebben kulminál e 
beszédek értéke és hatóereje! Annyira lelkesül a Krisz-
tusért, oly odaadó szeretettel csüng az evangélium igaz-
ságain, boldogító ígéretein, hogy a kételkedésnek még az 
árnyéka sem közelít lelkéhez. Nagyon sokat tudott a bol-
dogult, és még sem akart soha egyebet tudni, mint csak 
a Krisztust, a ki megfeszíttetett. Nagy tudásának tárgyai 
mind meg annnyi lépcsőül szolgálnak neki arra, hogy 
az öntudatos keresztyénség e magaslatára felemelkedjék. 
Mint egy égi tünemény vonul keresztül mindenik beszé-
den, a mint ott ragyogott folyvást, gondolatvilágában is, 
az a nagy gondolat, hogy: »a Krisztussal lenni min-
dennél jobb.* A hypothesiseket ostromló s mégis hypo-
thesisekkel dolgozó anvagelvűséget lelkéből utálta! 

Ez a nagy tudáson nyugvó erős hit már az, mely 
Munkácsy hátrahagyott beszédeinek maradandó értéket 
biztosít s mely őt érdemessé teszi nemcsak arra, hogy 
nevének az egyházi irodalom történetében hely adassék, 
hanem e mellett még arra is, hogy beszédei, különösen 
az ifjú nemzedék által, beható komolysággal olvastassanak. 

A ki tehát e beszédekben nem sablont keres, hanem 
eltekintve a formalitásoktól, szivet hódító s lelket meg-
szentelő élő hitet, az bátran megveheti úgy az első, mint 
majd a többi kötetet is s nagy haszonnal fogja őket 
olvasni. Ha formai tekintetben, egyik vagy a másik darab 
ízlésünknek nem felelne is meg, az ne bántson bennünket. 
»Az angyalok kenyere* sem volt olyan formájára nézve, 
mint a többi kenyér, mégis táplálta a vándor népet a 
pusztában és megerősítette. (Zsolt. 78: 25.) 

Garző Gyula. 

BELFÖLD. 
Az 1897. évi hitfelekezeti statisztika. 

Az országos statisztikai hivatal mult hóban kiadott 
évkönyve alapján az 1897. évre vonatkozólag a következő 
adatokat közöljük. 

Házasság köttetett Magyarországon, Fiume és Horvát-
Szlavon országok kivételével: 130,866; felbontatott halai 

által: 104,579, elválás által: 672, összesen: 105,251 
házasság. Ezer lélekre esett 8"1 házasság. Ezer új házas-
ságra esett 799" 1 halál által, 5*1 elválás által felbomlott 
házasság. Fiume város kerületében köttetett 179 házas-
ság ; halál által felbomlott 222, elválás által egy sem. 
Horvát-Szlavon országokban köttetett: 20,131 házasság; 
halál által felbomlott 16,456; hány elválás által ? arra 
nincsenek adatok. Ezer lélekre esett 8*7 házasság: az 
egész Magyar birodalomban: 8 2 . 

Élve született a Magyar birodalomban : 349,942 tör-
vényes fiú, 330,933 törvényes leány, együtt: 680.875. 
Törvénytelen fiú 34,385 (8 95 % ) J törvénytelen leány 
32.837 (9 -03 ,%) ; együtt: 67,222, % - b a n : 8'99. Összesen 
született 384,327 iiú, 363,770 leány, együtt 748.097. 
Ezer lélekre esett: 40'3. Halva született 8,614 törvényes 
fiú, 6,496 törvényes leány, együtt: 15,110; 1252 nem 
törvényes fiú, 977 nem törvényes leány, együtt: 2,229 ; 
% - b a n : 12'85 Halva született összesen 17 -339. Ezer 
lélekre eset t : 0'93. Legtöbb születés volt március és 
április hónapokban, legkevesebb december és június hóna-
pokban. Ikrek születtek: 10.282 esetben; hármasok: 124 
esetben, négyesek: 5 esetben. Vallás szerint: 

Róm. kath. 395,148, ebből törvénytelen 34.674 
Görög kath. 76,672, 
Görög keleti 111,253, 
Ag. hit. ev. 46,085, 
Ev. reform. 88,172, 
Unitárius 2,390, 
Izraelita 28,102, 
Egyéb és is-
mereti. vallású 158, 
Felekezetenkiv. 117. 

6.246 
12,805 

3,193 
7,946 

281 
2,042 

34 
1 

Összesen: 748,097, 67,222 

Meghalt: 269,671 férfi, 259,349 nő, együtt: 529,020. 
Ezer lélekre esett: 28\5. Öt éven alul elhalt: 139,899 fiú, 
122.959 leány, együtt : 262,858. Az összes halálozások 
% - b a n : 49"69; az összes élve szülöttek °/0-ban 35"t4. 
Természetes szaporodás: 219,077, °/0-ban 11'8. Elhaltak 
hitfelekezetek szerint : róm. kath.: 144,946; gör. kath. : 
31,772; gör. kel. 46,458; ág. h. ev. 14,529; ev. r e fo rm. : 
29,858; unitárius : 780 ; izraelita : 6,583 ; egyéb : 17 ; fele-
kezeten kivüli: 21 ; ismeretlen vallású : 85. 

Legtöbb halálozás volt január és márciusban, leg-
kevesebb június és júliusban. 

Természetes szaporodás hitfelekezetek szerint, róm. 
ka th . : 128,854 (ezer lélekre: 13 6), gör. kath.: 16,357 
(9 1), gör. kel.: 19,131 (6'9), ág. h. ev.: 15,018 (11.8), 
ev. ref. : 25,890 (11-0), unitárius: 660 (100) , izraelita: 
14,260 (17-6). 

Öngyilkos volt 2.229 férfi, 651 nő, összesen: 2,880, 
% - b a n : 0 64. 

Házasság köttetett az egész Magyar birodalomban : 
151,169; ebből vegyesházasság 14.833, % - b a n : 9.81. 
Legtöbb házasság köttetett február (33,802) és november 
(27.557) hónapokban ; legkevesebb április (4,626) és de-
cember (5,105) hónapokban. Csupán Magyarországon és 
Fiúméban, Horvát-Szlavonországon kivül: 14,461 vegyes-
házasság volt. Tiszta ág. hitv. ev. házasság volt: 9,149, 
tiszta ev. ref.: 14,416. 

A 14.461 vegyesházasságban a gyermekek vallására 
vonatkozólag 2.808 (IQ'42) esetben létesült megegyezés, 
és 11,653 (80'58) esetben nem létesült megegyezés. 

A megegyezés szerinti nyereség-veszteség a felekeze-
tek szerint így oszlik meg. Azon 1,304 vegyesházasság-
ból, hol a vőlegény róm. kath.. a menyasszony ág. h. ev., 



megegyezés szerint. 241 esetben az apa, 89 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség, vagy 
hátrány : 152. Azon 144-1 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 141 esetben az apa, 350 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 209. Azon 119 
vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél az ág. h. ev., 
a másik fél nem róm. kath.. de más vallású: 112 esetben 
létesült megegyezés, melyből 61 esetben az ág. h. ev., 
51 esetben a más vallást fogják követni a gyermekek. 
Nyereség: 10. Ezen esetekben az ág. h. ev. egyház nyere-
sége a gör. kath. egyháztól 11, a gór. keletitől 4, az ev. 
ref. egyháztól 37, az izraelita hitfelekezettől 9. Vesztesége 
a gör kath. egyházzal szemben 6, a gör. keletivel 2, az 
ev, ref. egyházzal szemben 41, az izraelita hitfelekezettel 
szemben egy. — 1 2 ág. h. ev. vőlegény kötött házasságot. 
1897. évben izraelita menyasszonynyal. és 15 izraelita 
vőlegény ág. h. ev. menyasszonynyal. Két ág. h. ev. vőle-
gény lépett házasságra felekezeten kívüli menyasszonyai 
és 4 felekezeten kívüli vőlegény ág. h. ev. menyasszony-
nyal. Megegyezés egy esetben sem létesült. 

Azon 2,251 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 343 eset-
ben az apa, 153 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség: 190. Azon 2,568 vegyesházasság-
ból, hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony róm. kath., 
megegyezés szerint 248 esetben az apa, 606 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 358. 
Azon 2,083 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél ev. 
ref., a másik fél nem róm. kath., de más vallású: 1.97 eset-
ben létesült megegyezés, melyekből 110 esetben az ev. 
ref., 87 esetben a más vallást fogják követni a gyerme-
kek. Veszteség: 23. Ezen esetekben az ev. ref. egyház 
nyeresége a gör. kath. egyháztól 43, a gör. keletitől 13, 
az ág. h. ev. egyháztól 42. az unitáriustól 2, az izraelita 
hitfelekezettől 10; vesztesége a gör. kaiból, egyházzal 
szemben 42, a gör. keletivel 4, az ág. h. ev. egyházzal 
szemben 37, az unitáriussal egy, az izraelita hitfeleke-
zettel 2, egyéb vallással szemben egy. — 21 ev. reform, 
vőlegény kötött házfisságot izraelita menyasszonynyal, és 
18 izraelita vőlegény ev. ref. menyasszonynyal. — 4 ev. 
ref. vőlegény felekezetenkivüli menyasszonynyal. Megegye-
zés egy esetben sem létesült. Egy egyéb vallású vőlegény 
ev. ref. menyasszonynyal. 

A róm. kath. egyház 1897-ben, a két protestáns 
egyháztól fent jelzett hódításon kivül a 2,897 nem evang. 
vagy ref., de más valiásúval kötött vegyesházasságokból 
megegyezés szerint vesztett 56 esetben, míg részére 246 
esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége 
tehát itt is: 190. Vesztesége a gör. kath. egyházzal szem-
ben 10, a gör. keletivel 36, az unitáriussal egy, az izra-
elita hitfelekezettel szemben 9. Nyeresége pedig a gör. 
kath. egyháztól 22, a gör. keletitől 115, az unitáriustól 21, 
az izraelita hitfelekezettől 87. ismeretlen vallástól egy. 
134 róm. kath. vőlegény kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal és 127 izraelita vőlegény róm. kath. 
menyasszonynyal. Egy róm. kath. vőlegény egyéb vallású 
és egy ismeretlen vallású menyasszonynyal; három egyéb 
vallású és egy ismeretlen vallású róm. kath. menvasz-
szonyokkai. Keresztyén és izraelita között összesen 
342 házasság köttetett. Felekezeten kivüli és keresztyén 
között összesen 22 Egyéb vallású és keresztyén között 
összesen 7 ; ismeretlen vallású és keresztyén között 
6. E szerint a nyereség-veszteséget leszámítva, az ág. h. 
ev. egyház vesztesége, illetőleg hátránya a róm. kath. 
egyházzal szemben az 1897-ik év folyamán kötött vegyes-
házasságoknál létesült megegyezéseknél : 3 6 1 ; nyeresége 

a más hitfelekezetektől, a nyereség-veszteséget szintén 
leszámítva: 10; összes vesztesége tehát a létesült megegye-
zéseknél, illetőleg a ma törvényes és tisztességes reverzá-
iisok címén az 1897-ik évben: 351. 

Az ev. ref. egyház vesztesége, illetőleg hátránya 
a római kath. egyházzal s zemben : 548; más hitfeleke-
zettől nyeresége: 23. Összes vesztesége tehát a létesült 
megegyezéseknél, illetőleg az egykor tiltott és tisztesség-
telen, ma törvény által megengedett, tisztességes rever-
zálisok címén az 1897-ik évben: 525. 

Az összes megegyezéseknek nagyobb fele : 1,475 esik 
az anyák és kisebb fele: 1,330, az apák részére. — A 
14,461 vegyesházasok túlnyomó része: 11,653, a gyerme-
kek vallására nézve nem kötött megegyezést. Legtöbb 
megegyezés történik a róm. kath. és ev. ref. felek között, 
kevesebb a római kath. és keleti s izraelita vallású felek 
között, legkevesebb a római kath. és gör. kath. és uni-
táriusok között. Ismételhetjük itt azon véleményünket, hogv 
harc ez a róm. katholicizmus és a protestantizmus között, 
melyben a veszteség idáig, sajnos, a protestantizmusé. 

Kassa. Homolci István, 
(Folyt. köv). ev. lelkész. 

R É G I S É G E K . 
Egy elmaradt jubileum. 

Nem embernek, nem hivatali közpályának, de édes 
magyar nyelvünk egy nevezetes diadalának 100 éves 
jubileumáról emlékezem. 

Nemzeti nyelvünk — mint mindenki tudja — hosszú 
küzdelem után, igen későn juthatott kétségtelen jogának 
birtokába, különösen a köz- és hivatalos élei térért. 

Országunk törvényhozása csak az 1844 : 11. törvény-
czikkben mondotta ki és rendelte el, hogy a törvényhozás, 
közigazgatás és közoktatás nyelve ezentúl kizárólag magyar 
legyen. Tíz évvel azelőtt gróf Cziráki Antal országbíró 
még alkotmányunkat feltette a nemzeti nyelv diadalától. 
Tehát még csak 54 esztendeje múlik, hogy a magyar 
nyelv a polgári és állami közéletben méltó és jogos helyét 
elfoglalta. 

A magyar református egyházi hatóságok jegyző-
könyvei, a XVI. XVII. és XVIII. századok folyamán, 
közönségesen ismert okok miatt, szintén latinul vezet-
tettek. Bár egyes szórványos magyar feljegyzésekkel is 
találkozunk; de ezek csak ritka kivételt képeznek a latin-
nvelvű jegyzőkönyvek nagy tömegével szemben. A XVIII. 
század alkonyán azonban, mikor az 1790/91-ik évi törvé-
nyek egy jobb és szebb kor hajnalát hirdették, egymásután 
határozzak el a mai egyházkerületi és egyházmegyei 
gyűléseknek megfelelő hatóságaink, hogy a latin nyelv 
uralmát félrevetve, édes magyar nyelvünket őseredeti 
jogaiba visszaállítják. 

Idevonatkozólag egy példa, az abauji ev. ref. egy-
házmegye jegyzőkönyvében, előttem áll. 

»1798 esztendőben, Bőjlelő (február) havának 20-ik 
napján, T. Senior Uram által a baktai parókiára hivat-
tatván gyűlésben, megjelentünk heten, T. Jámbor Péter 



uram házánál, a többiek rész szerint egésségtelenségekkel, 
rész szerint az útnak csaknem járhatat lan voltával 
kimentvén magokat. Jelen volt T. Kurátor, Kandó Gábor 
úr, és T. Szent-Imrei Zsigmond úr. 

Itt legelsőben is meghatároztatott , hogy ennekutánna 
minden dolgok, mellyek gyűléseinkben elővétettetnek, 
születelt magyar nyelvünkön irattasanak bé a jegyző-
könyvben .« 

Mult év február hó 20-án telt el tehát 100 eszen-
deje annak, hogy az abauj i ev. ref. egyházmegye előjárói, 
a Baktán tartott konzisztoriumban kimondották és megkez-
detek jegyzőkönyvük magyarul vezetését, csaknem félszá-
zaddal előzvén meg a hasonló országos rendelkezést! 

Esperes volt ekkor Tasnádi Székely István, szepsii 
lelkész ; egyházmegyei jegyző Esztergomi Gábor, megyaszói 
lelkész. Megyaszó ugyanis, több zemplénvármegyei egy-
házzal, ekkor még az abauji egyházmegyéhez tartozott. 
Azonban mindjárt a következő 1799. évben bekövetkezett 
a tiszáninneni egyházkerületben a traktusok új felosztása; 
Megyaszó s vele Esztergomi Gábor az alsó-zempléni 
egyházmegyébe jutott, s így Abaujban többé jegyző nem 
lehetett. Ekkor történt az az érdekes és nagy ritkán 
előforduló eset, hogy az abauj i és alsó-zempléni egyház-
megye kölcsönösen átvette egymás jegyzőjét, miről a jegyző-
könyvben a következő két bejegyzés tanúskodik. 

I. 

1799-dik esztendőben tetszett a V. Superintenden-
tiának a Tractusokat olyan rendben állítani, hogy azok 
csak a vármegyének kiterjedésével határozódjanak, és más 
vármegyére, mint eddig, ki ne ter jedjenek; Megyaszó 
pedig, a hol én laktam, Zemplén vármegyében fekszik : 
azért az Abauji Ven. Tractusban ez ideig folytatott notá-
riusi hivatalomat, az Alsó Zemplényi Sz. Társaságban 
folytatandó notáriusi hivatallal felcseréltem, és T. T. 
Senior Tasnádi Székely István Uramtól s több Assessor 
társaimtól elbúcsúztam. Esztergomi Gábor, hat esztendős 
nótárius. 

II. 
Ezen közelebb említett felcserélés lett én velem, 

Sárkány Pállal, ki is a Tisztelendő Zemplényi Egyházi 
Társaságban négy holnapok hijján tiz esztendőkig a notá-
riusi hivatalt viselvén, minekutánna a Tractusok, a Főtisz-
teletü Superintendentia akaratjából, a budai 1791-diki 
zsinat rendelése szerint a megirt módon felosztattak, 
Eklésiámmal, K. Vágással estem az Abaujvári Tdő. Egyházi, 
Társasághoz s valamint T. Esztergomi Gábor úr, ez ideig 
abaujvár i nótárius, a zempléni, úgy én is, eddig zempléni 
nótárius, az abaujvár i notáriussággal megtiszteltettünk. 
Melyhez képest, még az isteni bölcs gondviselésnek tetszik 
életemet megtartani és ezen hivatalban való állásomat 
parancsolja, a Tisztelt Társaságnak addig leendő történeteit 
a következendő maradék tanúságára fogom ennekutánna 
feljegyezni. Sárkány Pál. 

Ez az igazán derék férfiú csak másfélévig vitte 

Abaujban a jegyzői tollat, mert Tasnádi Székely István 
halála után, 1801. április 8 -án esperessé választatott, mely 
hivatalát 23 éven át folytatván, 1824-ben. mint abaujvár i 
pap balt meg, tisztes vénségben, 80-ik éves korában. 

Megjegyzem még, hogy ugyancsak az 1798. évből 
fenmaradt az akkori abauji és borsodi traktusok (ma 
az abauji , alsó-felső-borsodi, gömöri, tornai s részben 
alsózempléni egyházmegyék) egyházainak gúnyversszerű 
leírása. Rendkívül érdekes korrajz, mely 151 borsodi és 
90 abauji , tehát összesen 241 eklézsiát énekel meg, 
sokszor sikerült, néha azonban esetlen és durva alexandri-
nusokban. Négy-öt csonka, de közeikorú másolatból 
sikerült egy teljes példányt összeállítanom, szerzőjét is 
megál lapí tanom; gondoltam a 100 éves korrajz kiadására 
is, azonban többen, kikkel a dolgot közöltem, úgy véle-
kedtek, hogy némelyik egyház, talán még ma. 100 év 
elteltével sem venné jó néven a sokszor igen éles s 
valljuk meg, néhol ma is találó pasquillnak közzétételét. 
Ennélfogva lemondtam a publikálásról; majd eljő ennek is 
az ideje akkor, midőn az egészben csak történeti adatot 
fog látni a közönség Addig az abauj i egyházmegye 
levéltára megőrizi az általam összeállított teljes példányt ; 
ha elébb nem, 1998-ban, kétszáz évvel létrejötte után, 
majd közre fogja adni valaki. 

Záradékul legyen szabad egy óhaj tásomat , illetőleg 
kérésemet elmondanom. Egyházunk s nemzeti nyelvünk 
történetéhez nevezetes és fontos adatot szolgáltatnánk 
akkor , ha nem csupán egyetlen egyházmegyéről vagy 
kerületről, de az egész magyar ev. ref. egyház összes 
kerületeiről és megyéiről összeállítanók, hogy melyik esz-
tendőben váltotta fel nálunk a jegyzőkönyvi, latin nyelvet 
a magyar ? Erre nézve a mult századi jegyzőkönyvek 
őrei, az egyházkerületi és egyházmegyei levéltárnok urak 
adhatnak hiteles felvilágosítást, egy oly un jegyzőkönyvi, 
pont közlésével, a milyet én most az abauji egyházmegye 
részéről közöltem. * 

Teljes tisztelettel és bizalommal kérem erre levél-
tárnok társaimat . E lapok szerkesztője bizonyára a 
legnagyobb készséggel és örömmel fog belvet ** adni közle-
ményeiknek, melyek által egy, nemzeti és egyházi éle-
tünkre nézve egyaránt fontos történeti kérdés lesz meg-
világosítva. 

Kassa. Révész Kálmán. 

* A szatmári egyházmegyéről, Kiss Kálmán jeles munkájából 
(21. 1.) tudjuk, hogy ott már 1793. február 14-én kezdték meg a 
jegyzőkönyv magyar nyelven vezetését. R. K. 

** Úgy van. Teljes készséggel és örömmel. Nagybecsű adatai 
gyűlnének össze e közleményekből a magyar nemzeti kul túrának, 
melyet a ref. egyház mindig lelkesen és híven szolgált Sserk. 



BELMISSZIÓ. 
Val lásos es té lyek . A battyándi (Vasm.) ev. egyház 

inuk hó 10-én, vasárnap délután nyitotta meg a mult 
év óta szokásossá vált vallásos estélyek, illetve előadások 
sorozatát. E kezdő alkalommal az estély programmja a kö-
vetkező volt: 1. Egyházi ének, énekelte a közönség; 2. 
ima, megnyitó beszéd, mondotta a helybeli lelkész; 3. 
»Fohászkodás« Berzsenyi D.-tŐl, előadta Kühár Sándor ; 
4. Épitő beszéd: »Pál apostolnak ev. egyházunkra való 
nagy jelentőségéről*, tartotta a helybeli segédlelkész; 5. 
egyházi ének. Ez alkalomra a közeli és távoli filiákból és 
fiókegyházakból is nagy számmal gyülekeztek egybe a hívek 
az iskola nagyobb termébe, s a progratnm egyes pontjait 
mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatták. A vallásos estélyek 
vasárnap délutánonként rendszeressé válnak, s az előadások 
cyklusokba osztott főtárgya lesz: Pál apostol életének 
épitő e lőadása; később: Pál ap. és Luther életének és 
tanainak párhuzama, illetve egymáshoz való viszonya. 

A lelkészi működés sikerének forrásai. Erről 
beszélgettek a francia protestáns lelkészek nov. 14-én, 
Párisban tartott összejövetelük alkalmával. A gyűlést imá-
val kezdték és úrvacsoraosztással rekesztették be. A tár-
gyalást Monod Tódor, párisi ref. lelkész felolvasása vezette 
be, melyhez azután többen hozzászólottak, és abban álla-
podtak meg, hogy a papi hivatal szolgálat, s ennek jele 
az alázatosság, a szolgálat gyakorlása; a lelkészi hivatás 
abban áll, hogy híveivel lelki életet közöljön, a mit csak 
úgy tehet, ha maga is lelki ^életet él s e végre szaka-
datlan közösségben áll az Idvezítővel. Ez megköveteli, 
hogy minden oly tárgyat és szofizmát eltávolítson, mely 
az alapigazságokat eltakarhatná előle. Legyen továbbá a 
lelkész jósággal gyöngédséggel, szeretettel telve az embe-
rek iránt, hogy közölhesse velők a krisztusi életet; legyen 
hite abban, hogy használhat s javí that ; tudjon lemon-
dani, gyakorolja magát az önmagába elmélyedésben, adja 
át magát Istennek, kövesse az Idvezítővel való közösséget 
s e végre olvasgassa a Szentírást, imádkozzék. Íme tehát 
a lelkész belső átalakulásában keresik francia hittestvéreink 
a hatás erejét, abban, a mit az evangélium így fejez ki: 
ti vagytok a földnek sava. Méltó, hogy nálunk is meg-
szívleltessék és bevétessék ! (R.) 

A pár i s i ref. e g y h á z működése . A párisi ref. 
egyház társadalmi életében a jótékonyság krisztusi erényét 
a diakonusi intézmény ápolja, dicséretreméltó sikerrel. 
A mult hó 18-án tartott gyűlés kézzelfoghatóan mutatja 
ezt. Az 1897/98. évben 108 ezer frankot osztottak ki, 
s még körülbelül 18 ezer frank vár kiosztásra. Elláttak 
214 aggastyánt, neveltettek 267 árvát az árvaházban, 
103 beteget ápoltak a diakonisták házában. A jótékony 
intézmény 2,451 tagot foglalkoztat. Ugyanezen a gyűlésen 
az árvaházi leánygyermekek behatóbb gondozása felől is 
tanácskoztak, s kimondták, hogy az árvaházi leányokat 
ezentúl nemcsak háztartási teendőkben és varrásban kell 
foglalkoztatni, hanem tényleges mesterségre is kell őket 

tanítani; továbbá a gyermekek, a mennyire lehet, a tanu-
lás éveiben egyes családoknál helyezendők el; végre az 
árvaházak mindenikében szigorú vizsgák tartassanak. így 
gondoskodik a modern Babilonnak átalakítására hivatott 
protestáns kovász a nyomor enyhítéséről. Az evangéliumi 
szeretet lelke bizony ott is talál elég anyagot a munkára. 
Nálunk is volna aratni való elég. (i?.) 

KÜLMISSZIÓ. 
A k e r e s z t y é n s é g v é d e l m e Chinában. A keresz-

tyének eddigelé sok üldözésnek és méltatlanságnak voltak 
kitéve Chinában, mind a nép, mind a kormányzó hivatal-
nokok részéről. A most kormányzó császárnő, talán mivel 
megelégelte a keresztyénség terjedésének akadályozását, 
vagy talán még inkább, mivel a további méltatlan 
bánásmód miatt nem akarja magára haragítani a Chinára 
leső európai hatalmasságokat, legújabban szigorú rende-
letet bocsátott ki, a melyben mind a népnek, mind a 
kormányzó hivatalnokoknak, kemény büntetések igérése 
mellett megtiltja, hogy a keresztyéneket, akár letelepült 
lakók, akár utazók, akár misszionáriusok legyenek, csak 
a legcsekélyebb mértékben is háborgassák; sőt elrendeli, 
hogy velők szemben mindenkor a legnagyobb előzékeny-
séggel jár janak el. — Ha ezt a rendeletet valóban meg 
is tartanák, a keresztyénség rövid idő alatt igen szép 
előhaladást tehetne Chinában. 

A protestáns egyházak egysége. A Chinában 
működő protestáns misszionáriusok azt a tapasztalatot 
tették, hogy az evangéliumi keresztyénség terjedésének 
akadályul szolgál az, hogy a prot. misszionáriusok többféle 
denominációhoz tartoznak. Hogy ezt az akadályt is el-
hárítsák, dr. Griffith John indítványára egy ünnepélyes 
deklarációt bocsátottak ki, a melyben kijelentik, hogy 
habár némely külsőségekben különböznek is egymástól, 
de a keresztyénség alapigazságaiban mindnyájan egyet-
értenek s egynek tudják és vallják magokat az Atyában 
és a Krisztusban. A Krisztus maga az ő egységük köz-
pontja, s bár a prot. egyházak külön-külön látszanak is 
harcolni, mégis valóban csak egyes, összetartozó részei 
annak a nagy hadseregnek, a melynek csak egyetlen közös 
célja van : a Krisztus országának hirdetése és építése 
széles e világon. — Ettől az egységet hirdető deklaráció-
tól nagy sikert várnak, s adja az Isten, hogy a remény-
ségek beteljesüljenek. 

IRODALOM. 
** A N a g y Képes V i lág tör téne t negyedik füze-

tében az ős Egyiptom történetének folytatását kapjuk a 
thebaei korszakból; ezt követi a kulturális állapot vázlata 
és ugyancsak ebben a füzetben kezdődik meg az emberiség 
bölcsőjéről fönmaradt hagyományok elbeszélése. Az ese-
mények szintere is változik. Afrikából átmegyünk Ázsiába, 



Ázsiának ama vidékére, a hova a bibliai hagyomány a 
paradicsomot és fajunk előállását helyezte. Azok a hagyo-
mányok, a melyeket Khaldeáról a Képes Világtörténet 
negyedik füzete elbeszél, minket magyarokat kivált abból 
a szempontból érdekelhetnek, hogy a szkythákról tanítanak, 
a kik »a legrégibbek az emberek között*. A mi őstörté-
netünk összefoly a szkythák történetével; a magyar 
ősmondák bölcsőnket a mesés Szkythiába helyezik. Termé-
szetes, hogy a roppant távolság és a hiteles emlékek 
hézagos volta miatt a szkythák mesés földjéről, mesés 
fajáról pozitív dolgot igen keveset tudhatunk. Az ősmondák 
is csupán annyit tartottak fönn, hogy a legelső hódító nem-
zetek föllépése, tehát a legrégibb őskori államok meg-
alakulása előtt, másfélezer éven át egész Ázsia a szkythák 
kezében volt. Ezt az érdekes szöveget, az apróbb képeken 
kivül, három igen sikerült reprodukció is illusztrálja. — 
A Nagy Képes Világtörténet megrendelhető, kötetenként 
8 írtért, vagy havi 1 frt 50 kr., vagy heti 30 kr. elő-
fizetés mellett a Révay Téstvéreknél (Budapest. Üllői-út 
18.) s minden hazai könyvkereskedőnél. 

** Lévay Lajos újabb egyházi beszédeinek elő-
fizetési árát 1 frtra í r tuk; a mint azonban a szerző 
értesít bennünket, a kötet előfizetési ára nem 1 frt, hanem 
1 frt 20 kr. lesz, a mit ezennel tudomására hozunk 
olvasóinknak. 

** A F r a n k l i n - T á r s u l a t »Mesekönyvecskéinek* so-
rozata ismét két kedves kötettel gazdagította gyermek-
irodalmunkat. Csalavér róka több rendbeli csalafintaságai 
címen a Göthe-féle Reinecke Fuchs alapján mesél kedves 
dolgokat Gaal Mózes a magyar gyermek világnak és 
szerencsésen, jó magyar nyelven adja vissza az állatéposz 
humortól duzzadó meséjét. A könyv becsét nagyban 
emelik a Kaulbach-féle, igazán művészi illusztrációk, 
melyeket a német díszkiadásból vett át a kiadó. Ugyan-
csak Gaal írta meg Répacsősz az óriás népszerű történetét, 
melyet Musaeus Rübezahlja nyomán írt meg a szerző. 
Ezt is tizenöt jó kép gazdagítja. A két kötet a Franklin-
Társulat képes »Mesekönyvecske* gyűjteményében jelent 
meg és mindegyike nagyon ízléses, szines kötésben 50 kr. 

** Értelmi, erkölcs i és t e s t i neve lés . Irta Spen-
cer Herbert, angolból fordították dr. Öreg János és Losonczy 
László. II. kiadás. Budapest, 1898. Hornyánszky Viktor 
nyomása és bizománya, nagy 8-adrétben 222 lap, ára 
1 frt 60 kr. — A világhírű angol bölcselő neveléstani 
elveinek rendszeres, de könnyen érthető előadása ez a 
munka, melyből immár a II-dik magyar kiadás látott 
világot. Hires munka, a mely a még híresebb szerző 
rendszerének számos erényével dicsekszik; de nem keve-
sebb hibájával is bír. Négy fejezetre osztva, az I-sőben 
azt fejtegeti, miféle nevelés ér legtöbbet? A II-dik az 
értelmi nevelést tárgyalja. A 111-dik az erkölcsi nevelésről 
szól. A IV-dik a testi nevelésről értekezik. Legtöbbet érő-
nek azt a nevelést tart ja, mely a természet ismeretén 
alapszik s melyet Spencer természetes nevelésnek nevez, 
de a mely voltakép az evolucionizmus elvének alkalma-
zása az ember nevelésére. Élesen kikel a nyelvészeti vagy 

úgynevezett klasszikus képzés ellen. »Akár az ész, akár 
az erkölcs, akár a vallás fejlesztésének szempontjából 
tekintsük a dolgot, a bennünket körülvevő tünemények 
tanulmányozása végetlenül becsesebb a nyelvtanok és 
szótárak tanulmányozásánál*. Közvetlen önfentartás tekin-
tetéből ép úgy, mint az élet vagy az egészség meg-
őrizhetésének szempontjából legfőbb fontosságú ismeretfaj 
a tudomány, a mi alatt Spencer mindig a természet-
tudományt érti. »Ész-, erkölcs- vagy vallás-fejlesztés szem-
pontjából szintén a tudomány képezi a leghatálvosabb 
tanulmányanyagot*. Az értelmi nevelés terén szintén a 
természetes tanmódszert sürgeti. Az erkölcsi nevelés 
tekintetében is az önfejlesztés, tehát a természetes kifej-
lesztés a fődolog Spencer szerint. A testi nevelés fejezeté-
ben, mely a munka legkifogástalanabb részlete, szintén a 
testi erők természetes kifejlesztésének híve a szerző. A 
munka főhibája : a testi evolúció elvének a szellemi életre 
való erőszakos átvitele s ezzel az egész szellemi és erkölcsi 
élet fényeinek és jelenségeinek téves felfogása. — A fordítás 
gondos, értelmes, magyaros. Az érdeklődőknek figyelmébe 
ajánlható kiváló munka. (F.) 

** Ujabb dolgozatok a jogi oktatásügy köré-
ből, írta dr. Horváth Ödön. az eperjesi jogakadémia 
tanára, Eperjes, 1898. Kósch Árpád nyomása, 100 lap, 
ára 60 kr. — Dr. Horváth Ödön immár számos figye-
lemre méltó dolgozatot bocsátott közre a jogi szakoktatás 
köréből. Az újabb dolgozatok is ezen a téren mozognak. 
Két fejezetből áll a kis munka. Egyik a jogi oktatásra vo-
natkozó legújabb miniszteri rendeleteket, másik a napirenden 
levő jogi oktatás reformját tárgyalja. Az új törvényjavaslattal, 
a mely hír szerint ebben a kérdésben már elkészült, de 
még nyilvánosságra nem hozatott, nem foglalkozik a 
szerző. De jól átgondolt tervet közöl és indokol az eszköz-
lendő reformra vonatkozólag. Ezek: a kollokviumok és 
vizsgálatok kötelezőve tétele, az előadások látogatásának 
szigorú ellenőrzése, a hét féléves rendszer megszüntetése, 
a jogakadémiáknak a jogi fakultásokkal egy színvonalra 
emelése s e végből a jogakadémiák államsegélyben való 
részeltetése. Az ügyszeretettel megírt s időszerű munka 
Kósch Árpád nyomdájában 60 krért rendelhető meg. 

E G Y H Á Z . 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A vámos-ladányi (Dunántúl) 
ref. egyház Kiss Gyula, garam-löki lelkészt, — a szentmihályi 
ref. egyház (Tiszántúl) Sörés János, tisza-polgári missziói 
lelkésztanítót, — a harsányi ref. egyház (Alsó-Borsod) Tóíh 
Béla, miskolci segédlelkészt, — a reviscsei ref. egyház (Ung-
m.) Kálnicsky János, lasztóci segédlelkészt, — a nagy-pali 
(Külső-Somogy) ref. egyház pedig Bús József büssűi s.-lel-
készt választotta meg lelkipásztorává. 

A békési evang. egyházmegye új felügyelője. 
Az új felügyelőre beérkezett szavazatokat a napokban 
bontotta fel a békési evang. egyházmegye kiküldött bizott-
sága. A szavazatok általános többségét dr. Zsilinszky 
Endre, a békés-csabai egyház felügyelője nyerte meg. 



Kívüle még Hász Sándor, Edelsheim báró és Fabry alis-
pán kaptak szavazatokat. 

Radáesy György ünneplése . Mint a Sárospataki 
Lapokból olvassuk, mult hó 17-én szép meglepetésben 
részesítette a theol. akadémia ifjúsága, nagyérdemű taná-
rát, Radáesy Györgyöt. Abból az alkalomból, hogy a 
revideált ó-testamentom, a melynek munkájában Radáesy 
kiváló és nagy munkát végzett, megjelent: tanítványai, 
szép beszéd kíséretében egy arany tollat adtak át, tisz-
teletük jeléül. — Az ifjúságnak e szép tettét a főiskolai 
tanári kar is örvendetes tudomásul vette s kiegészítette 
azzal, hogy a köziskolaiszék gyűlésén szintén melegen 
üdvözölte Radácsyt .—Volna nekünk is, kit ünnepelhetnénk, 
a ki a munka nagy terhét nagv lélekkel hordozta; de az 
ő méltó ünnepeltetését egyházkerületünk és egyetemes 
konventünk programmjára írjuk fel, mert az a munka, mit 
ő végzett, az egyetemes egyház háláját és elismerését 
követeli. 

A budapesti ref. egyház karácsonya. A buda-
pesti ref. egyház a nagy ünnepek alkalmával már kény-
telen felhasználni összes erejét, hogy a vallásos szüksé-
geknek megfeleljen. Az elmúlt karácsonyi ünnepek alkal-
mával is nem kevesebb, mint tíz helyen hirdettette az 
evangéliumot s munkába állíttatta minden felhasználható 
erejét. A Kálvin-téri templomban ünnep első napján dél-
előtt Szász Károly püspök úr prédikált, az úrvacsorai 
agendát pedig Hamar István, theol. tanár mondotta. Ünnep 
másnapján Papp Károly második lelkész prédikált, Szász 
Károly püspök úr pedig agendázott. Ünnep első napján 
délután Dőczy József, másodnap délután pedig Kádár 
Lajos hitoktatók prédikáltak. Budán, első nap délelőtt 
Haypál Benő lelkész prédikált s Kovács Lajos vallástanár 
agendázott, másnap délelőtt pedig Fábián Dénes s.-lelkész 
prédikált s az úrvacsorai agendát Haypál Benő lelkész 
tartotta. A délutáni istentiszteleteken, mindkét napon 
Kovács Lajos, vallástanár prédikált. Kőbányán az első 
napon Török József, a második napon Keresztesi Samu 
mondott beszédet és osztott úrvacsorát. Zuglóban Péntek 
Ferenc tartotta a beszédeket és az úrvacsoraosztást. A 
Rózsa-utcábau Fábián János vallástanár prédikált és 
Papp Károly lelkész osztott úrvacsorát. Az Erzsébet-
körúti imaházban, első ünnep estéjén Kádár Lajos hit-
oktató tartott beszédet. A Tisztviselő-telepen Dőczy József 
hitoktató hirdette az igét; Kispesten, mindkét napon 
Vásárhelyi József gimn. s.-tanár prédikált és osztott 
úrvacsorát; Ráhosfalván Kovács Emil, hitoktató, Erzsébet-
falván pedig lllyefalvv V. Kálmán, vallástanár prédikált 
és osztotta ki a híveknek az úrvacsorát. — Az ó-esztendő 
utolsó s az új esztendő első napja újra erősen igénybe 
fogja venni az erőket, mert a fent említett helyeken 
mindenütt istentiszteletek fognak tartatni. A Kálvin-téri 
templomban az ó-év utolsó délutánján két istentisztelet 
lesz, 3 órakor és 6 órakor. Az elsőn Dőczy József hit-
oktató, a másodikon pedig Szász Károly püspök úr fog 
prédikálni. Az új évben délelőtt Papp Károly lelkész úr 
lesz a prédikátor. 

I S K O L A . 

Jubi lá ló igazgató . A fogarasi ev. ref. egyház-
község iskoláinak igazgató-tanítója, Tápay József a minap 
ülte meg tanítói pályájának huszonötéves jubileumát. Az 
egyházközség ez alkalomból szép ünnepélyt rendezett az 
érdemes tanító tiszteletére. Az ünnepélyen ott volt a 
tanfelügyelő, a tanári és a tanítói kar, a tanítványok, 
azonkívül a város szine-java. Pápay József érdemeit és 
huszonötéves működését Balla Károly ev. ref. lelkész 
méltatta. A növendékek szavaltak, énekeltek, Kiss Károly 
ev. ref. lelkész pedig üdvözlő beszéd kíséretében több 
szép emléktárgyat nyújtott át. Az öreg igazgató-tanítót 
egy szívvel-lélekkel ünnepelte a fogarasi társaság, melynek 
egyik tisztelt és szeretett tagja. 

Országos tanárgyű lé s . Az országos tanáregye-
sület december hó 28-dikán tartotta meg közgyűlését, 
a melyre a vidéki körök tekintélyes számmal küldték el 
megbízottaikat. A gyűlést Beöthy Zsolt., a tanáregyesület 
elnöke nyitotta meg, s beszédében rámutatott közviszo-
nyaink kuszáltságára, a melyben a tanítás ügye húzza 
a rövidebbet. Wlassicsnak a középiskolai művészeti ok-
tatás ügyében kiadott rendeletét kényes pedagógiai fel-
adatnak tekinti, a melynek végrehajtását csak azon esetre 
ajánlhatná, ha a konkrét tapasztalatok kikerülhetőknek 
mutatnák fel azokat a veszedelmeket, a melyek a ser-
dülő ifjúságot e rendelet érvénybe léptetése mellett fenye-
getni látszanak. Felpanaszolta végül, hogy a mai tanár-
generációban nagyobb a tudomány művelésének ambí-
ciója, mint az iskola szeretete; pedig ezeknek harmóniá-
ban kellene állaniok. Az elnöki megnyitó után Négyesy 
László titkár olvasta fel a tanáregyesületnek a kultusz-
miniszterhez intézendő évi föliratát, a. mely magában 
foglalja mindazokat a panaszokat, sérelmeket és reform-
eszméket, a melyek a mult évben a központban és a vi-
déki körökben fölmerültek. A felirathoz többen pótláso-
kat indítványoztak, s azoknak bevételével fog az a mi-
niszterhez fölterjesztetni. A felolvasások során Alexander 
Bernát értekezett a művészeti oktatásról, s arra a kon-
klúzióra jutott, hogy a középiskolákban a müvészettan 
külön tárgy nem lehet, hanem csupán a művészet némi 
alapelveit lehet adni, más tárgyakkal, különösen a szabad-
kézi rajzzal kapcsolatban. — Az indítványok során Né-
gyesy László azt az indítványt tette, hogy a középisko-
lákat végző ifjúság számára, az iskolai év végén, a hur 
maniórákból is rendezzenek országos versenyt, a mint ez 
már meg van a számtanból és mértanból évek óta. 
Hóman Ottó, kultuszminiszteri osztálytanácsos kijelentette, 
hogy a miniszternek szándéka ily versenyeket rendeztetni, 
s ha a tanáregyesület vállalkozik az eszme keresztülvite-
lére, akkor a miniszter erre fogja azt bízni, s nem a 
filologiai társaságra, a mint tervezve volt. Végül Barto-
nv7í Géza referált a mathematikai társaság hasonló 
versenyeiről s örömmel jelentette, hogy az eddigi nyertes 
tíz tanuló közül csupán egy züllött el további tanulása 
során, a többi azonban derék emberré vált. 



A polgári fiúiskolái tanárok gyűlése. A polgári 
iskolai tanáregyesület mu'.t hó 29-én délelőtt, Lád Károly 
igazgató elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott. A gyű-
lésen jelen voltak Morlin Emil dr. min. osztálytanácsos, 
a ki a kultuszminiszter képviseletében jelent meg és 
Verédy Károly dr. budapesti kir. tanfelügyelő. Első sorban 
Vohusslcy Gyula titkár előadása mellett az egyesület, 
valamint a vidéki körök alapszabályainak módosításával 
foglalkoztak, s lényegtelen változtatásokkal elfogadták az 
igazgatóság részéről beterjesztett javaslatot. A vidéki körök 
alakulására nézve a közgyűlés abban állapodott meg, 
hogy az ilyen körnek legalább 15 tagjának kell lenni. 
A közgyűlés azután áttért a polgári fiúiskolák reformjának 
kérdésére. Az országos közoktatásügyi tanács három ülé-
sen át foglalkozott e fontos reformkérdéssel s végre 10 
pontban foglalta össze javaslatát. Ezzel szemben az egye-
sület más 10 pontban foglalta össze megállapodásait. Ezek 
a pontok különösen hangoztat ják: a polgári iskola közép-
fokú természetét; a négy, illetve hétosztályú polgári 
iskolát, a mely egységes szervezetű legyen, közös igazga-
tással és közös tanári karral. Végül pedig azt. óhajtja, 
hogy a polgári iskolai tanárok elméleti képzése az egye-
temeken, gyakorlati képzése pedig, összekötve a ben-
lakással, egy külön intézetben történjék. Volenszky Gyula 
titkár részletesen fejtegette e pontok helyességét, mire a 
közgyűlés éljenzéssel és tapssal fogadta a javaslatot. Mel-
lette szólott Pcrjéssy László is és az egységes középiskola 
szükségét fejtegette. Györffy János fölpanaszolta, hogy az 
országos közoktatásügyi tanácsban minden fajta iskolának 
van előadója, csak éppen a polgári iskoláknak nincsen. 
A javaslathoz különben hozzájárult. Kovács János dr. a 
javaslatnak azt a pontját kifogásolta, a mely a tanárok-
nak az egyetemeken való kiképzéséről szól. E pont helyett 
az országos közoktatási tanács javaslatának megfelelő 
pontját óhajtja bevenni, a mely egy külön polgári iskolai 
tanárképzőintézet fölállítását sürgeti. Többek fölszóla-
lása után a közgyűlés csaknem egyhangúlag elfogadta 
az igazgatóság javaslatát egész terjedelmében, a hozzá-
fűzött okokkal együtt. Az állami és államilag segí-
tett polgári és felső népiskolai tanárok és tanítónők 
fizetésügye dolgában a közgyűlés elhatározta, hogy az 
elnökség utján terjedelmes memorandumot terjeszt föl a 
minisztériumhoz. Az emlékiratban a következőket kéri: 
az igazgatók elvont tiszteletdijának visszaadását, vagy 
külön igazgatói létszám szervezését, a mely az ideiglenes 
igazgatókat a IX-ik, a véglegesítetteket a VlII-ik fizetési 
osztályba sorozza; a rendes tanároknak a törvényszabta 
X. és IX. fizetési osztályban és azok fokaiba egyenlően 
történő beosztását; a segédtanárságot a polg. iskolában 
töröljék el, csak az óraadók vagy képesítés hiján való 
tanárok és tanítónők kapjanak ezentúl 500—700 forintot. 
A közgyűlés mindehhez hozzájárult. 

EGYESÜLET. 
* A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t az új év első 

napján, az istentiszteletek alkalmával gyűjtést rendez a 
budapesti református templomokban. A Iiálvin-téri tem-
plomban : Szilassy Aladárné egyesületi elnök, Vargha 
Gyuláné alelnök, Szőcs Farkasné pénztáros, Dessewffy 
Emma titkár, továbbá Antal Gézáné, Vámossy Károlyné 
és dr. Miskolczyné gyűjtenek; a fazekastéri templomban: 
Kiss Albertné, Petri Elekné, az egyesület ellenőre, Janásky 

Hilfdar, Kiss Antónia és Vargha Ilona; a zuglói tem-
plomban : Bontovics Mártonné és Bontovics Ilona ; a Rózsa-
utcai ímateremben, este 6-kor pedig Szilassy Aladárné és 
Dessewffy Emma gyűjtenek. — A nemes célú egyesületet, 
mely igazi krisztusi szeretettel végzi a segítő és megtartó 
szeretet fenséges munkáját, s a melynek épen most,, a 
zord téli időben veszik százak és százak igénybe a 
segítségét: a legmelegebben ajánljuk fővárosi és vidéki 
olvasóink jóindulatába. Az egyesület mindenkitől s minden-
kor szívesen fogad adományokat. Az adományok Szilassy 
Aladárné úrnőhöz (Wesselényi-u. 65.) küldendők. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Mire vezet a purgatórium tana? A bajor-
országi kempteni törvényszék nem régen egy különös 
csalási ügyben hozott ítéletet. Egy Wohlfahrt Ágnes nevű 
hisztérikus leány elhíresztelte, hogy a három évvel ezelőtt 
meghalt Kotterisch Crescence baráinéjával állandó össze-
köttetésben van, és az folyton panaszkodik purgatorium-
beli nagy szenvedéseiről. Majd Crescence szüleihez is elment 
és azt mondta nekik, hogy ha pénzt adnak, imádkozni 
fog a szent Szűzhöz a büntetés elengedéséért. Mikor a 
szegény szülők lépre mentek, azzal a hírrel állt elő, hogy 
leányuk a purgatoriumból már kiszabadult, de ismét 
pénzre van szüksége, mert egy ifjúval ismerkedett meg 
a purgatoriumban, a kit szintén a mennyekbe akarna 
bejuttatni. A hiszékeny szülők megint szép summa pénzt 
adtak. Csakhamar ismét eljött, tízezer márkát kérve, mint 
a mely összeg a mennyei lakodalom költségeire szükséges, 
bele értve a tizenkét apostol ünnepi ruháját is. A szülők 
ezt is megadták, s pár nap múlva »mennyei papirosra« 
írt elismervényt is kaptak róla. A következő három évben 
pedig, szabályos időközökben megjelent a közbenjáró a 
szülőknél, mert hát a mennyei családban folyton szapora-
ság történt s a kicsinyeknek ruhára volt szükségük. Mikor 
már húszezer márkát így kifizettek, a Kotterisch család 
gyanakodni kezdett. Nyomozást, indítottak s kisült, hogy 
a közbenjáró, szüleivel egyetértve csalta a hiszékeny 
családot Ágnest elfogták, de a tárgyalás előtt meghalt. 
Apját és anyját azonban, mint a csalásban segítő társait, 
két évi börtönre ítélték. (Cs.) 

* A p r o t e s t a n t i z m u s Olaszországban. Olaszország-
nak, a legutóbbi népszámlálás szerint 30,913,663 lakosa 
van, s ezek között protestáns csak 62,000 (27 ,000 
valdens). A valdens missziói egyháznak 48 gyülekezete, 
48 külső állomása s 5,534 felnőtt egyháztagja van. Újon-
nan vettek föl a mult esztendőben 565 felnőttet; míg 
575 vagy halálozás, kivándorlás, vagy kizárás folytán 
kivált a gyülekezetekből. Az evangélium szolgálatában 130 
lelkész, tanító és evangélista működik. Az olasz evangéliumi 
egyház, korábban Chie.sa Libera, szolgálatában 13 lelkész, 
2 professzor s több evangélista működik. (D. Pr. L.) 



* Kevés a pap. Franciaországban és Hollandiában 
nagy gondot ad a református lelkészségek betöltése, mert 
dacára annak, hogy a theologiát végzettek azonnal rendes 
lelkészekké választatnak, Franciaországban 33, Hollandiá-
ban pedig 305 lelkészi állás van üresedésben. 

* P á p i s t a re l ikv iák . A kölni érsek a mult októ-
berben azzal a hírrel örvendeztette meg a pápás világot, 
hogy temploma lim-lomjai között feltalálta András apostol 
egyik karját, melyet már régen elveszettnek hittek. Pár 
héttel ezelőtt pedig feltalálta szent Afra egyik hüvelyk-
ujját is. A kölni érseki templom igen gazdag ily szent 
relikviákban. Van a kincstárában néhány szál Mária hajá-
ból és néhány csepp abból a tejből, a melylyel az Idve-
zítőt szoptatta; néhány csepp István vértanú véréből és 
néhány azok közül a kövek közül, a melyekkel agyon-
verték. Van egy darabka a Mózes pálcájából, egy korsó 
a kánai mennyegzőből, egy marék föld arról a hegyről, 
a hol az angyal Máriának megjelent. Vannak továbbá 
fogai szent Dionysiusnak, Brigittának, Petronellának, Bal-
binának, Adelheidnak, Pantaleonnak, Agathának, Borbálá-
nak stb. Ezeknek a fogaknak az a csodálatos hatásuk 
van, hogy minden fogfájást meggyógyítnak, s e célra 
igénybe is vehetők egy márkáért. 

* Non o le t . A freiburgi pápás egyetem, hogy fen-
tartása költségeit fedezhesse, sorsjegyeket bocsátott ki. 
Miután azonban a szent sorsjegyek nem igen kelendők, 
azt eszelték ki, hogy szövetkeznek az odavaló cirkuszszal, 
és a ki három sorsjegyet vesz, az ingyen jegyet kap a 
cirkuszban a harmadik helyre, a ki hatot vesz, az ingyen 
ülhet a második helyre s a ki tizenkettőt vesz, ingyen 
ülhet az első helyre. (Sz. S.) 

* A p r o t e s t á n t i z m u s terjedése . Minden tagadás 
és minden erőszakoskodás dacára erőteljes lépésekkel 
halad előre a protestántizmus a pápás országokban, A 
francia római katholikus papok áttéréséről már több íz-
ben adtunk hírt s mint újabban olvassuk, a mozgalom 
mind erőteljesebbé válik. Corneloup, a ki az áttérő francia 
r. kath. papok részére egy menedékházat nyitott Paris-
ban, azt írja, hogy két hét lefolyása alatt 81 áttért róm. 
katholikus pap jelentkezett nála, s azt mondja, hogy nem 
nagyít, ha azt állítja, hogy Franciaország 70 ezer római 
kath. papja közül 20 ezer már régen szakított lelkében 
a pápasággal. — Hasonló mozgalom tapasztalható, a 
mint az El Christiano című evangélikus lap írja, Spa-
nyolországban is, a hol az áttéréseket csak az akadá-
lyozza, hogy a spanyol prot. egyház nincs abban a hely-
zetben, hogy az áttérteket anyagilag támogassa s meg-
védje a pápistaság boycottálásától. Ha az áttért papok-
nak existentiát tudnának biztosítani, a spanyol klérus 
tekintélyes része azonnal szakítana Rómával. 

* Hol vo l t az éden k e r t j e ? Marsham Adams a 
limesban ismertetve Carr őrnagynak »az éden kert valódi 
helyének fölkeresésére* indított expedícióját, úgy véleke-
dik, hogy azt csak azon vidéken lehet keresni, a melyre 
a biblia helyezi. A paradicsom nem azonos az Édennel, 
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hanem ennek keleti részét képezte csak. Ennek ellenében 
dr. Brunton, kitűnő amerikai antropoiogus úgy vélekedik, 
hogy a négy folyójú és az élet fájával ellátott paradicsom 
mithosza tisztán psychikus, a mely megvan az amerikai 
indiánok, a polinéziaiak, az ős assyrok és sémiták hagyo-
mányaiban egyaránt. Viszont Rassam angol utazó ezt 
í r ja : »saját tapasztalataimból, melyeket az assyr-babiloni 
ásatásoknál és utazásaimból merítettem, arra a meggyő-
ződésre jutottam, hogy az ó-testamentum históriai és 
geográfiái adatai mindenekfölött igazak és helyesek. Van-
nak bizonyos, a szentírásban is említett helyek, melyek 
ma is megvannak és évezredekkel előbb is ismertek vol-
tak, mint a Tigris és Eufrates és Assyria; és bár a két 
szent folyót Pisont és Gichont a földrengés elpusztította, 
mindazáltal helyüket ma is Gihonnak (Gahon) és Zoknak 
(Pison) nevezik. Az elsőnek nyomait föl lehet találni 
Kappadociában, melynek ősi Kusti nevét (Gen. 11, 23.) 
helytelenül Ethiópiának fordították. Az utóbbinak nevét 
pedig a chaldeai nestoriánusok pátriarchája említi, mint 
a paradicsom szent folyójáét*. (Cs.) 

A D A K O Z Á S . 

Alapí tvány. Ozv. Kis M. Jánosné Oláh Zsuzsárma, 
Poroszló, az országos prot. árvaháznak 100 frtos ala-
pítványt tett. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J. S.-Szt . -György. A cikket megkaptuk s 

adjuk. Szives támogatását továbbra is kérjük. A Lap kül-
dése dolgában intézkedünk. 

Lapunk támogatására t i s z t e l e t t e l é s biza-
l o m m a l fö lkérjük t. o lvasó inkat . Megval l juk, hogy 
m i n d anyagi , mind sze l l emi erősödésre n a g y szük-
sége van, hogy jól i s m e r t fontos h i v a t á s á n a k meg-
fe le lhessen . Különösen a l e lkész u r a k a t kérjük 
t i sz te l e t te l , hogy L a p u n k a t a m ű v e l t k ö z ö n s é g g e l 
m e g i s m e r t e t n i és m e g k e d v e l t e t n i sz íveskedjenek . 
A v i lág i e l em részérő l eddig n a g y o n m o s t o h a pár-
to lásban ré szesü l tünk . Küldjenek be k i a d ó h i v a -
ta lunkhoz c ímeket , s mi bárkinek s z í v e s e n j u t t a -
t u n k m u t a t v á n y s z á m o k a t . A lap e lőf izetés i ára egész 
évre 9 frt, fé lévre 4 frt 50 kr., de a cseké lyebb f ize-
tésű (IV. é s III-dik o s z t á l y ú e g y h á z b a n szolgáló) 
l e l k é s z e k n e k , káp lánoknak , v a l l á s t a n á r o k n a k stb. 
küldjük egész évre a Lapot 6 frt, fé lévre 3 frt 
k e d v e z m é n y e s áron. 

Szerkesztő és kiadóhivatal. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatá rs : Hamar István. 

VARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 
c imzendök. 

Ií iadö-l i ivalal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

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

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ár» : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Előfizetési íelliivás. 
Meghirdet jük az előfizetést az 1899 dik évre, 

Lapunk 42-ik évfolyamára. A régi vezérnyomon, 
a régi programmal . 

Törekvésünk : a hit-és erkölcsi élet nemesítése 
az egyénekben, a belső és külső építés az egyhá-
zakban. Jézus Krisztus evangél iuma alapján, a 
reformáció elvei szerint: mer t más fundamentu-
mot senki sem vethet ezen kivül. 

A keresztyén ember : »Krisztusba oltott ág«, 
felülről, »a Szentlélektől ujjásziilt lélekct, »uj te-
remtés, a Jézus Krisztus által«. »Mert a kinél 
a Fiú vagyon, annak élete vagyon; a kinél nin-
csen az Is tennek fia, nincsen annak élete.« 
(I. Ján. V. 12.) A kiben nem a Krisztus lelke 
él, az csak névleges keresztyén. 

Az egyház a Jézus Krisztus evangéliumából 
nőtt szervezet. Az evangélium s a benne való 
hit az éltető lelke ; a hitcikkek, a l i turgia s az 
alkotmány a teste. S lélek és test az egyházban 
is egymással ós egymásból élnek, de a lélek 
vezetése alatt. Ha meglankad, ha sorvadoz az 
egyház lelke: elerőtlenül, összezsugorodik a teste 
is. S a mily bizonyos, hogy hi terő alapította s az 
javította meg, ép oly kétségtelen, hogy hiterő 
ta r t ja fenn ós az erősíti meg az anyaszen t -
egyházat. Ez az »egy szükséges dologcc, melyet 
Krisztus szerint először kell ke resnünk— min-
denek fölött. 

Ezért az evangéliumból való megerősödésér t 
imádkozunk ós dolgozunk; ezt sürget jük, mun-
káljuk mi évek óta az egyházi saj tóban. E szel-
lemben folytatandó irodalmi munkásságunkhoz 
bizalommal kér jük továbbra is a lelkészi és gond-
noki kar s az egész protes táns közönség erköl-
csi és anyagi támogatásá t . 

Az előfizetési feltételek a Lap homlokán 
olvashatók. 

Szöts Farkas, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő, 

A tábori lelkészség. 

Látva a visszás helyzet bántó körülményeit , 
sokszor felvetették már ezt a ké rdés t : »van-e 
Magyarországon uralkodó egyház ?« S ha azt 
mondjuk, hogy: »nincs U — a gyakorlat i élet 
legott megcáfolja ál l í tásunkat; mert minden lép-
ten-nyomon találkozunk oly jelenségekkel, me-
lyek nagyon is fájdalmasan bizonyítják, hogy a 
néhai ura lkodó egyházzal szemben a mi s o r -
sunk még mindig csak a meg nem érdemel t 
mellőztetés. 

Az az előny, hogy az ura lkodó család róm. 
katholikus s az a viszony, mely a főpapságnak 
oly előnyös államjogi helyzetet biztosít, oly befo-
lyást enged a klérusnak, ós oly tekintélyt acl, 
melylyel szemben — úgy látszik — mi nagyon 
erőt lenek vagyunk. 

Sőt a mi reánk nézve még e felett is nagyon 
kedvezőtlenné teszi egyébként is megalázot t sor-
sunkat, az a journal is t ikának — tisztelet a kivé-
teleknek! — azon megmagyarázhata t lan elj arasa 
a melyben a klérusnak épen úgy tömjénez, 
mintha épen valamely minis t ráns gyermek szere-
pére vállalkozott volna. 

Ez az el járás azután úgy megront ja imitt-
amott a gondolkozást s oly téves i rányba tereli 
a közvéleményt, hogy még született protestánsok 
is megtántorodnak, s úgy úsznak az árral , mintha 
épen ez volna a rendel te tésük. Még kálvinista 
főszerkesztő lapjában is nem oly rég olvastunk 
ilyen kifejezést: »nem akarnám, hogy a róm. 
kath. ősegyház is felekezetté sülyedjen«. E nyá-
jas kijelentésből, kommentá r nélkül is megért-
hetjük, mennyire becsülik azt az egyházat, mely-
nek az alkotmányos nemzet i ránt már eddig is 
végzett szolgálatait, még az ég csillagaiból fűzött 
koszorúval sem lehetne méltóképen megjutal-
mazni. 

Bizony monclom, mikor ilyen dolgokat olva-
tögy azt kell gondolnunk, hogy az ilyféle 



kálvinistáknak egyáltalában nincs érzékük a 
protestántizmus világtörténeti jelentőségének fel-
fogására, vagy pedig, hogy csak a politikai lát-
szat szempontjából bírálják el a vallásos élet 
nagy kérdéseit. 

Hát pedig ideje volna már, hogy ébredjünk 
s a külső fény káprázatában ne vakuljanak el 
szemeink. 

Vagy talán annyira hozzá szoktunk már 
jogos igényeink mellőzéséhez, s oly természetes-
nek tűnnek fel előttünk veszteségeink,hogy lemond-
tunk még a reményről is, hogy ez valaha talán 
még másként is lehet? Ez volna még csak a 
veszedelem, miután az, a ki némán tűri meg 
nem érdemelt mellőztetését és veszteségeit, e 
néma lemondásában a jogtalanság túlkapásait 
támogatja. 

Ez állapotnak sok fájdalmas és sötét oldala 
van. De én ezúttal csak egyről akarok szólni, 
s ez a tábori lelkészség ügye, melyet a prot. 
egyház mindig nagyon fontos ügynek tartott. 
Számbavehetőleg ez ügyre nézve az 1 848 : XX. 
t.-cikk 5. §-a intézkedett, miclőn kimondta, hogy 
»a minisztérium rendelkezni fog, miszerint a 
bevett vallásokat követő katonák saját vallású 
tábori lelkészekkel láttassanak el«. De ez csak 
a papiroson maradt, mígnem 1860. ápril 26-án, 
majd 1869. január 3-án maga a fejedelem ren-
delettel állpította meg, hogy a magyar hadse-
regben prot. tábori lelkészek alkalmaztassanak, 
számra nézve 8-an. Ez idő óta lényeges változás 
nem is történt, úgy hogy még ma is, csak négy 
reform, tcibori lelkész van az egész monarchiában 
160 róm. kathol. pappal szemben! 

Hol itt az arány ? És míg a pápás alkal-
mazottak a rangfokozatoknak fényében úsznak, 
addig a protestáns, illetőleg szegény református 
papok, még csak az őket joggal megillető rang-
fokozatig sem tudnak emelkedni, hogy legalább 
az anyagi gondoktól szabadulhatnának. 

Bizony mondom, ez a helyzet tovább már 
tarthatatlan ! Ha missziói lelkészeinket csak két 
vagy három embernek is u tána küldjük, s min-
dent elkövetünk arra, hogy a reánk bízottak 
közül csak egy is el ne veszszen : annyi ezer és 
ezer harcfi vallásos szükségeinek kielégítési kér-
dése nem indítaná-e meg szivünket ? Akkor, a 
midőn a lelkészek szaporításáról, a belmisszió-
ról, a nagy aratási mezőről, a kevés munkásról 
oly sokat beszélünk : kérdem, szabad-e úgy néz-
nünk a tábori lelkészek szolgálatát, mintha az 
a nagy mező, melyen ők erejök felett való mun-
kával küzködnek, nem is a mi aratási mezőnk 
volna? 

Vesse tehát mérlegbe egyházunk erkölcsi 
erejének teljes súlyát, s szembe állítva a 4-et a 

160-al, zörgessen addig, a míg csak meg nem 
nyittatik s az égbekiáltó aránytalanság meg nem 
szüntettetik. Oly kérés ez, a mely elől kitérni 
nem lehet, ha csak ki nem mondják, hogy a leg-
magyarabb egyház híveit nem tekintik olyan haza-
fiaknak, mint a pápásokat, s így méltóknak sem arra, 
hogy lelki gondozásuk céljából érettök aránylagos 
áldozatot hozzanak. 

Azok a katonák, szolgálati idejök letelte 
után, mind visszatérnek szülőföldeikre, s mily vészt 
hoznak a gyülekeztekre, ha a ki nem elégítő lelki 
gondozás átkát, az elvadult erkölcsöket viszik az 
egyes gyülekezetekbe. Az ily veszélyekkel szemben 
épen úgy kell biztosítni érdekünket, mint a tűzkár 
ellen, mire hatóságilag is kötelezve vagyunk. 

Garző Gyula. 

A magyar reformátusok egy háziassága. 
Ha visszatekintünk a lefolyt XVI—XVIII 

évszázadokra, úgy találjuk, hogy magyar hazánk-
ban a protestánsok, de különösen a reformátu-
sok között volt legerősebb az egyh azias élet. A 
magyarsággal párosult s vele eleitől fogva elvá-
laszthatatlanul összeforrt szilárd egyháziasság 
tartotta fenn a magyar református egyházat s 
annak gyülekezeteit. 

E becsülésre méltó tulajdonságokkal rendel-
kezve, mind a politikai kecsegtető kísértések, 
mincl az erőszakos, sőt vérengező hitüldözések 
ellenében, viszontagságos három évszázadon át 
sziklaként, mozdíthatlanul és megoszlatlanul állott 
a magyar ref. egyház. 

A közadózástól váltig idegenkedő, de viszont 
lelki és testi szabadsága mellett s hazája alkot-
mányáért és állami függetlenségéért annyiszor 
s oly bőven vérét ontó nagy számú magyar ref. 
nemesség nemcsak önként elvállalta és szívesen 
viselte az egyházi élet terheit, sőt számos egy-
házat önmaga alapított, s a nyilvános istentisztelet 
tar tásának hosszú tilalma alatt, saját költségén 
nemesi udvarházaiban állandó lelkészeket is tar-
tott, kiknek szolgálatába rendes lelkipásztoraiktól 
megfosztott, vagy azoknak tartására képtelen apró 
ref. gyülekezetek igénybe véve, a végképeni 
elzülléstől megmenekültek. 

S a nemesség mellett ott állottak buzgón, 
áldozatkészen a jobbágyok s később a felszaba-
dult közpolgárok is. Egyházakat alapítottak, nehéz 
munkával szerzett filléreikből templomokat, isko-
lákat építettek; papokat, tanítókat fizettek, s hor-
dozták az egyházfentartás mindenféle terhét. 

Erős egyháziasság, puritán vallásos élet, 
szívós ragaszkodás a magyar nyelvhez s magyar-
sághoz jellemezték a mi buzgó ref. eleinket, az 
e miatt vastag nyakúaknak elnevezett kálvinista-



kat, kik egyházi és iskolai — az akkori időkhöz 
képest elég jelentékeny — terheik három év-
százados elviselésénél országos segélyre nem 
gondoltak, de a r. k. uralkodó államvallás mel-
lett okszerűen nem is gondolhattak. 

De fájdalom! mi jelenkori utódok elhajol-
tunk hitbuzgó s áldozatkész elődeinktől. Lábra 
kapott már köztünk a semleges hitközöny, sőt 
a merev vallástalanság s a rideg felekezetnél-
küliség is. Egyházi és iskolai szükségleteink 
fedezésénél az államsegélyt hangoztatjuk s ar ra 
appellálunk; a mi jogos ugyan, sőt törvényes 
is, de egyh azias tekintetből inkább nélkülözendő 
volna, mert a milyen mérvben igénybe veszszük 
az államsegélyt, annak arányában csökkentjük a 
kipróbált régi egyháziasságot, vallásbeli szoros 
összetartozandóságot s magán és családi életünk 
vallásos bensőségét. Folyvást apasztjuk hitfele-
kezeti népiskoláinkat, melyek pedig egyházunk-
nak alapkövei, s államosításukra nemzeti és 
politikai szempontból épen nincs szükség. 

Kétségtelen, hogy folyó századunk végső 
évtizedeiben helyzetünk s anyagi viszonyaink 
gyökeresen megváltoztak, lényegesen átalakul-
tak. Az évszázadok óta nem élvezett független 
államisággal bekövetkezett súlyos, már csaknem 
elviselhetlen egyenes és közvetett állami adózás 
megnehezítette, sőt úgyszólván megbénította már 
az egyházi életet, s ma már ocla jutottunk, hogy 
az egyházi külön terhek viselése nem ment a 
zúgolódástól, sőt több helyen már gyülekeze-
teinket is megbontogatja s híveinket a felekezet-
nélküliség vagy a kevés adófizetéssel kecsegtető 
unitárizmus és papizmus karjaiba kergeti. A pol-
gári társadalom minden rétegében elhatalmaso-
dott anyagiasság, a mennyeiek helyett egyedül 
a földiek keresése, a közerkölcsiség tagadhatlan 
sülyedése, s ezzel kapcsolatosan az igazi vallá-
sosságnak is átalános elhanyatlása komoly meg-
fontolásra, s ezen országos bajt orvosolható ellen-
szerek halaszthatlan alkalmazására intenek ben-
nünket ; intik főképen ál lamkormányunkat s pol-
gári ós egyházi elöljáróságainkat. 

Itt az ideje, hogy különösen a magyar refor-
mátusok visszatérjenek követendő jó példát mu-
tató jámbor eleik elhagyott nyomdokaihoz. De 
hogy e visszatérés megtörténjék, legelső sorban 
az egyház vezetőinek kell munkába állaniok. 
Nekik kell szigorú gondot fordítaniok arra, hogy 
a serdülő nemzedék igazi nevelését mindeneknél 
előbbrevalónak tartsák s a gondos cura pasto-
ralis mellett reá bírják a szülőket is, hogy már 
gyermekeikben s családi otthonaikban meggyö-
kereztessék a vallásos érzést, a jó erkölcsök és 
a buzgó egyháziasság iránti fogékonyságot, hogy 
magok is igyekezzenek őseik nemes példáját 

mind a buzgó vallásosságban, mind az áldozat-
készségben követni, s megérteni, hogy a mai kor 
fokozottabb igényei több áldozatot követelnek. 

A több áldozat kívánása mellett azonban 
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a terheket 
arányosan, igazságosan oszszuk szét s könnyítsünk 
ott, a hol azok valóban elviselhetetlenek. Ha 
élni kívánunk s nem akarjuk, hogy egyházunk 
egyszerű és vagyonilag leggyengébb tagjai a 
viselhetetlen terhek alatt összeroskadjanak, vagy 
azok elöl menekülendők, egykázunkból ki ne 
váljanak, akkor legelső feladatunk egyházi te-
herviselésünk igazságos reformálása. Egyetemes 
konventünk megtette ugyan már ez irányban 
a kezdeményező lépéseket; de ez még nem elég. 
Ezt a reformot sürgősen keresztül is kell vin-
nünk, mert az idők szomorú jelei szinte fenye-
getőleg intenek a sietésre. Félő, hogy a gon-
datlan és felületes kimutatások megtalálják aka-
dályozni ennek sürgős keresztülvitelét, mint ahogy 
meggátolták most legközelebb a kongrua ren-
dezését. Fordítsanak tehát mind a lelkészek, 
mind pedig az egyházi felsőbb hivatalos egyének 
nagy gondot arra, hogy a kért kimutatások ide-
jében és a kívánalomnak megfelelőleg elkészül-
jenek, s miattuk ez a nagyfontosságú dolog hátra-
maradást ne szenvedjen ; mert minden késede-
lem valóságos veszedelem egyházunkra nézve. 

Az adózás reformálásán kívül azonban ért-
sék meg kötelességüket egyházunk világi tagjai 
is, abban a tekintetben is, hogy nem elég csu-
pán a kivetett terheket zúgolódás nélkül elhor-
dozni, hanem követniök kellene őseik nemes 
példáját az egyházak és iskolák önzetlen ós ön-
kéntes támogatásával is. Meg kellene érteniök 
e nemes kötelességet különösen azoknak, a kik 
egyházi életünk terén, mint hivatalviselők sze-
retnek szerepet játszani s a kiknek anyagi ere-
jök meg is engedné, hogy önkéntes áldozatokat 
hozzanak, akár életökben, akár végrendeleti ha-
gyományaikkal. Ne csak a reánk rótt terheket 
viseljük tehát zúgolódás nélkül, hanem Isten 
kegyelméből nyert világi javainkból hitfelekezeti 
szükségleteink fedezésére hozzunk áldozatokat 
is, s hitbuzgó eleinknek még á l ta lunkf is élve-
zett egyházi, iskolai és emberbarát i alapítványait 
s hagyományait necsak szóval emlegessük és 
magasztaljuk, hanem tehetségünkhöz képest sza-
porítani is igyekezzünk, hogy így a már sok 
helyen valóban kikerülhetlenné vált lelkészi és 
iskolai államsegélyt ez idő szerint is csökkent-
hessük, időjártával pedig, ha majdan a lelkiek-
ben és földiekben is megerősödtünk, teljesen is 
nélkülözhessük. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egybáztanácsos, 



ISKOLAÜGY. 
Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-

tetben, 
Irta: Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

(Folytatás.) 

Ugy az egészség, mint a jó ízlés szempontjából a r ra 
kell különösen ügyelnie a tanulónak, hogy ne vigye ma-
gával, bárhova megyen is, a könyvek szagát, mint a hogy 
egyesek mindig magukon hordozzák a dohány bűzét. A 
könyvek iránti szerelem ezen ragályának megakadályozá-
sára legjobb dolog az ifjú emberre nézve a katonai szol-
gálat, mint a mely a maga fegyelmével és gyakorlataival 
egyrészről lekeféli az ifjakról a pedantériának minden 
mázát , másrészről pedig tartós erővel felövezi derekaikat 
mindazon kötelességek hü teljedthetésére, melyek a pol-
gári élet és a munkás férfiúság kötelességei gyanánt 
tekintendők. A modern poroszok, épen mint az ókori 
görögök, megértik a katonai oktatás értékét s minden 
férfinak ki kell szolgálni a hadseregben a maga idejét, 
míg az angol gondolkozók meg a miatt panaszkodnak, 
hogy az ő ifjaik túlhamar rohannak a boltokba, a minek 
aztán az ő polgári társadalmuk s férfiaik ereje vallja a 
kárát. A vasúton és gőzhajón való utazás olcsósága is 
menthetetlenné teszi ma az olyan tanuló ifjú magavisele-
tét, ki hétről-hétre és hónapokról-hónapokra ostoba nagy 
könyve mellé láncolva ül, holott a természet élő képét 
szemlélve, sokkal egészségesebb képzeleti képeket teremt-
hetne magának. Könyv, természetesen, mindig lehet a 
tanuló zsebében, ha ugyan könyvre egyáltalában szüksége 
van, de sokkal .jobb, a mennyiszer csak lehet, függetlení-
teni magát a papiros segítségétől és egyenesen a termé-
szet szemléletéből tanulni, a mikor a természet enyhe 
fuvalmai já tszadozván körülöttünk, valamely »bölcs passi-
vitás« állapotában észrevétlenül növekedünk és erősödünk, 
gondolatban és érzésben egyaránt. De nem szükséges, 
hogy a teljes semmittevésnek engedjük át magunkat, mikor 
az utazás és kirándulások modern szokása úgy az egész-
ség, mint a művelődés céljára felhasználható. A földtan, 
növénytan, ásványtan s ál talában a természettudományok 
összes ágai a szabadban tanulmányozhatók legjobban és 
mívelésúk szükségképen megkívánja azon munkás és 
vállalkozó gyalogolás gyakorlását, mely a független férfiú-
ságnak olyan kitűnő iskolája. A történelem és a régiség-
tan is régi romok közelében, a természet kebelén tanul-
mányozhatók legjobban, és ezen mi korunkban, mikor az 
egész világ többé-kevésbbé mozog, az olyan tanuló, ki 
mindig otthon ül és álmatagul csak könyvekből tanul, 
azon veszedelemnek tevén ki magát, hogy elgyöngült 
egészséggel vánszorog át egész életén és túlkorán sírba 
rogy : bizton rá szolgál ar ra is, hogy a jó egészségben 
levő emberek bárgyú különcnek tekintsék. 

Hogy a test gépezetét a hajlékonyság és erő teljes 

egyensúlyában tarthassuk fenn: a játékok és a torna első 
helyen érdemelnek figyelmet. Egy ebéd előtti rendszeres 
sé tában, melyet sokan gyakorolunk, kétségen kivül van 
valami formális, a mit nem mindenki tud egyenlő haszon-
nal élvezni; azoknak, kiknek az ilyen alakiság terhökre 
van, az athletikai játékok adják meg a szükséges gya-
korlatot, főként, ha azok bizonyos egészséges társadalmi 
érzékkel párosulnak. Fiúk és fiatal emberek számára a 
krokett, nyugodtabb vérmérsékletű egyének és megálla-
podott korú agglegények számára a kugli, s általában 
minden játszani még képes ember számára a szép labda-
já ték ajánlható. A csolnakázás, természetesen, ha nincs 
túlhajtva, mint a hogy az, köztudomás szerint, az oxfordi 
és cambridgei egyetemi tanulók körében történik, hanem 
ha az evezőlapátnak jól értett kezelése mellett igénybe 
vétetik annál minden erő, mely a kész és erőteljes fér-
fiassághoz tartozik — nagyon nemes testgyakorlat. A 
horgászás az álmodozó és költői lelkek kedvenc játéka, 
míg esős időben kétségen kivül a billiárd a legjobb játék, 
mint a mely fejleszti a szem gyorsaságát, élénkíti a ta-
pintás érzékét s igazán bámulatos módon finomítja szá-
mító tehetségünket. Ezzel szemben a kártya ostoba játék, 
s köztük a legjobb, a whist is csak az emlékezőtehetség 
gyakorlására való, míg a sakkot szórakozásnak alig lehet 
tartani, mert inkább tanulmány, az agynak komoly gya-
korlata az, melynek egy felületes elmetehetséggel bíró 
emberre meglehet a maga vonzó ereje, de egy rendsze-
resen gondolkozó főre nézve aligha szolgálhat az pihenés 
gyanánt. 

3. Hadd tegyek most már néhány megjegyzést az 
evés és az ivás nagyon is közönséges, de egyáltalában 
nem mindig bölcsen végzett módjára nézve. Jól mondá 
egy valaki, hogy a világnak két legnagyobb gyilkos hatal-
massága a tömés és a falás. Bizonyos dolog, hogy ezek-
ben sok szegény tanulónak nincs része, ámde épen olyan 
bizonyos, hogy először is kell valami ennivalódnak lenni, 
s másodszor, hogy a mit eszel, annak tápláló eledelnek 
kell lennie. E tekintetben a részleteket illetőleg az orvos 
tanácsát kell igénybe venned ; de én azt hiszem, általáno-
san el van fogadva, hogy a legegyszerűbb ételek gyakran 
a legjobbak. 

Föltéve azonban, hogy van elegendő és jó táplálé-
kunk, az emberek sokféleképen vétkeznek ezek megevésé-
ben. Vannak olyan emberek, a kik egész életükön át 
sohasem sétálnak, hanem mindig csak szaladnak, kik nem 
értenek ahhoz, hogy valami mellé nyugodt elhatározással 
üljenek oda, s így ebédjöket is mintegy gyors ügetésben 
hányják be, hogy lehetőleg minél előbb elkészüljenek vele. 
Ez rosz politika és rosz filozófia. A gyorsan evő ember 
megfosztja magát úgy az evés gyönyörűségétől, mint az 
emésztés hasznától. Ha a nagyvárosi üzletemberek haj-
landók ezen egészségtelen szokásra, a tanulók s a köny-
vekkel foglalkozó emberek szintén nem mentek ugyanezen 
kísértéstől. Egyes mohó olvasók nemcsak azért hányják 



be ebédjeiket, hogy minél előbb könyveikhez ju thassanak, 
hanem néha még evés közben is olvasnak, a mivel a r ra 
kényszerítik a természetet, hogy egyszerre két különböző 
központi életszervével, az agygyal és a gyomorral működ-
jék. Természetes dolog, hogy ennek szükségszerű hatása 
csak mindkettőjük elgyöngülésében jelentkezhetik. Egy 
csésze tbeát, egyik kezünkben Luciánnal vagy Aristo-
phanes-szel szürcsölgetni kellemes és hasznos dolog lehet; 
de az ebédelés már komolyabb dolog s az egész ember-
nek — totus in illis — a maga teljés áhítatával kell 
abban részt vennie, »egy egész embernek egy munkára 
egy azon időben«. Legyen az az ebéd feltálalva kellő 
időben, szórakoztató társalgással, vagy, a hol szért tehetsz 
reá, egy kevés vidám zenével, de minden nehéz okoskodás 
vagy összekuszált problémák fejtegetésének kizárásával. 
Nagy szolgálatot tesznek e tekintetben a közép- és fő-
iskolákon többfelé szokásban levő közös tanulói étkező 
helyek — konviktusok, melyek az egyes tanulók magán-
étkezésénél összehasonlíthatatlanul többet érnek. Az étke-
zés minősége mellett az ételek változatosságára is min-
denesetre törekedni kell. — A változatossággal együtt 
j á ró újdonság ösztöne sarkalja az étvágyat ; s e mellett 
a természet is, a maga minden gazdag és kellemetes 
módja szerint, tiltakozik az egyhangüság ellen. Mindeze-
ken felül a gyakorlati bölcseség körébe vágó dolog meg-
akadályozni a gyomort abban, hogy bármily ételnek is 
megszokott rabjává váljék. Alakulhatnak körülményeink 
úgy, hogy kedvenc étrendünktől el kell térnünk, s erre 
tekintettel, hogy táplálkozási kellemes érzésünk csorbát 
ne szenvedjen, étkezési rendszeredet, vond bizonyos korlá-
tok közé, a melyen belül még mindig jól tudd érezni 
magadat . A mi az italt illeti, fölösleges is mondanom, 
hogy egy pohár jó sört vagy bort inni mindig kellemes, 
s bizonyos esetekben az emésztés előmozdítására szük-
séges dolog is lehet; de egészséges fiatal embereknek 
ilyen izgató szerekre nincsen szükségük, s annál jobb, 
minél több pénzt meg tud egy szegény tanuló takarítani 
az olyan fölösleges és helytelen élvezeti tárgyakon, a 
minő a szeszes ital és a dohány. »A becsületes viznek 
bizonyára megvan az az érdeme, hogy az még soha 
senkit bűnössé nem tett« ; a pálinkáról bedig bátran el 
lehet mondani, hogy bármilyen jótékony hatása legyen is 
annak valamely mocsaras vidéken, vagy valamely bérc-
nek hólepte ormain, rendszeresen élvezve soha még az 
senkit széppé vagy kövérré nem tett. Az, a ki föltétlenül 
tartózkodik tőle, á rokban sohasem fog elhalni, s mindig 
lesz zsebében néhány fillére, melylyel a maga vagy ba rá t j a 

véletlen szükségén segíthet. 

* * 
* 

4. Azt hiszem, hogy kevés dolog van, a mi ellen 
szükségesebb volna óvni a tanulókat, mint a zárt és rosz-
szul szellőztetett szobáit káros hatása ellen. Tisztátalan 
levegő sohasem csinálhat tiszta vért, s a tisztátalan vér 
megrontja az egész szervezetet. S az a legnagyobb baj, 

hogy a tisztátalan levegő állal okozott betegségek nem 
jelentkezvén közvetlenül érezhető hatással, a sok gondat-
lan ember, lehet mondani, hogy az emberek nagy többsége, 
ilyen jár-kél szobákban, nem is sejtvén, hogy mindig 
mérget szív magába. Már pedig mindig azok a bajok a 
legveszedelmesebbek, melyek a legalattomosabb utakon 
közelednek felénk. Az olyan ifjú embereknek tehát, kik-
nek sokat kell kicsiny szobákban időzniök, legyen rá 
gondjuk, hogy mikor csak ki kell menniök, nyissák föl 
ablakaikat; és ha hálószobájuk ablaka úgy fekszik, hogy 
nyitva tar tható a nélkül, hogy a légvonat az alvón egye-
nesen keresztüljárna, legyen az mindenesetre éjjel és 
nappal , nyáron és télen egyformán nyitva. Ezen eljárás, 
kivéve a nagyon érzékeny testű embereket, mindenütt csak 
áldásos lehet; nem szólván az olyan egészségtelen vidé-
kekről, hol ár ta lmas gázok tódulhatnak be ablakainkon. 

(Folyt, köv.) Gsiky Lajos. 

T Á R C A . 

A materializmus, mint modern evangélium 
és annak tévedései. 

Mottó: »Ha valaki inkább hiszen a protoplazmá-
ban, mint a Jehovában, és annak az egy-
szerű ős-sejtnek oly nagy erőt tulajdonít, 
hogy abból kifejlődhettek az összes növé-
nyek és állatok a magok szépségökkel 
és összhangzásukkal; az ember a maga 
nyelvével és történetével, az Iliással és 
a kölni dómmal és Jézus engesztelő 
müvével: akkor mégis valami fenséges 
isteni erőnek kellett abban a kis sejtben 
rejlenie, hogy képes volt oly nagy dol-
gokat létrehozni!« Carrier M. 

Mi a materializmus ? A materializmus az a tan, 
mely szerint minden létezés alapját a matéria képezi. Az 
atom elsőrendű eleme a material izmusnak. A materializ-
musnak igazi ellentéte a spiritualizmus (nem idealizmus!), 
mert miként a spiritualisták az anyagot tagadják, akként 
tagadják a materialisták a szellemet, mint önálló létezőt. 
Tehát, hogy mi a materializmus : azt még meghatározhat juk; 
de, hoyy mi a matéria, a materializmus alapja ? ezt 
még egy halandó sem tudta megállapítani. A matéria a 
materialisták szerint az atomok összetétele. A vizsgálódó 
emberi szemre nézve vannak az anyagnak bizonyos 
»legkisebb részecskéi*, az úgynevezett »atomok*. Csakhogy 
ezek a parányi részecskék csupán a megismerés elő-
segítésére valók, és ki tudja, hogy azok ismét nem 
végtelenül oszthatók-e i smét? Vagy ki tudja, hogy ezek 
az atomok, egy bizonyos határig felosztva, nem képeznek-e 
ismét erőt, úgy, hogy más, mint erő, a világon nem 
létezik; hátha az anyag is csak kötött erő?! (L. Rülff: 
»Einheitsgedanke« 70. és 880. old.) Különben már P lá tó i s 
»me-ow «-(jxrjOv)-nak (nem létezőnek) nevezte el az anya-
got . . . A mi engem illet, én inkább hajlandó vagyok a 
Spannagel Samu »Általános világnézeU-ében közölt abbeli 



tételt fogadni el, mely így hangzik : »Csak anyagi, és 
anyagtalan valami van. Az anyagi valaminek és az 
anyagtalan valaminek logikai ellentétnek kell lennie, és az 
anyagtalan valami az ész, vagyis a mindenható ész. 
Személyünkre való vonatkoztatással azt az anyagtalan 
valamit emberi észnek nevezzük, a mindenségre való 
vonatkoztatással pedig mindenható észnek. Hogy pedig 
az ész anyagi nem lehet, az nemcsak a fentemlített 
logikai ellentétből következik, hanem azon tényből is, hogy 
a létrehozónak meg a létrehozottnak azonosnak kell 
lenniök. Az anyagtalan észből nem származhatik anyagi 
valami, mint pl. kőszén ; hanem mivel az ész anyagtalan, 
belőle is anyagtalan valami, t. i. gondolat származik." 
Az anyag létét már azért fogadom el, mert azzal a 
szellem léte is be van bizonyítva, és előttem épen az a 
fődolog, hogy a szellem, mint önálló realitás elismertessék. 
Hogy a szellem mint önálló realitás létezik, bizonyítja 
ezenkívül még az emberi öntudat és ész, és az észszerüség 
a világrendben. 

Azt sem tudjuk ugyan bizonyosan, hogy mi a 
matéria, a materializmus a l ap ja ; de én, mint mondám, 
elfogadom az anyag létezését, és azt is, hogy az anyag 
atomok összetételéből áll. De semiképen sem fogadhatom 
el a materializmus azon állítását, hogy az atomoknak 
véletlen összecsoportosulása képezi minden létezés alapját. 
A véletlenség észt nem tételez fel ; pedig ebben a cso-
dálatos világban még a legkisebb porszemnek is megvan 
a maga bizonyos észszerű célja. A materialisták hibájukat , 
melyet a véletlenség trónra emelésével elkövettek, ú jabb 
időben belátták, s azt mondják most, hogy az atomok 
nem véletlenül, hanem »szükségképen* csoportosulnak össze. 
Ezzel jobb eredményt nem értek el, mert a hol valami 
szükségszerűség látszik, ott célt — és a hol célt ott 
észt kell feltételeznünk. Vagy másként kifejezve ugyanez t : 
a mi szükséges, annak célszerűnek és észszerűnek kell lennie, 
és ennek folytán a szükségszerűség a célszerűséget, és 
amaz az észszerűséget okvetlenül feltételezi. A szükség-
szerűség és célszerűség csak az ész kifolyásai, tehát azok 
is észszerűségek, és miután a szükségszerűség és célszerűség 
egyszeresmind észszerűség, azért mindenesetre észt téte-
leznek fel. Ez egyszerű, de megdönthetetlen logika! 
Ha igaz is, hogy valami véletlenül észszerű lehet, az 
mégsem igaz, hogy a szükségszerűség és a célszerűség 
véletlenül keletkeznek, mert azok mindig az észszerűségből 
származnak. A véletlenség észszerűséget és törvényszerű-
séget nem tételez fel. Azért találóan mondja Scharschmidt : 
»Midőn Franciaorszában száz év előtt a személyes Istent 
trónjától megfosztották, legalább az észt emelék ismét 
trónra. A materialisták nem já rnak el oly radikális módon, 
mert ők az észszerűtlenséget, céltalanságot és a vak véletlen-
séget jut tat ták világuralomra*. (»Uber die Möglicbkeit der 
Metaphisik«, saját phil. folyóiratában. 1884. 402. old.) 

Tehát a hol szükségszerűség (szükségesség) és cél-
szerűség, vagy egyszóval, a hol észszerűség v a n : ott észt 
kell feltételeznünk. És mégis a materializmus az anyagon 
kivül sémit sem ismer el. Az erő csak nyilvánulása az 

anyagoknak . . . A mater ia l izmusnak egyik módosulása 
az, a mikor erő és anyag nem egy és ugyanaz, mint pl. 
Büchner Lajosnál. Büchnernek és társainak szükségök 
volt az egyik hvpothesisbez: az anyaghoz még egy eszmét 
is hozzáfűzni — s ezt az eszmét ők •»erőnek* nevezték, 
mert az erő csak hatásából ismeretes. Tehát semmi mást, 
mint egy eszmét, egy tiszta gondolattárgyat, egy teljesen 
anyagtalan elvontságot fűztek hozzá, a mi pedig nagy ellent-
mondás s a materializmus következetlenségét m u t a t j a ; mert 
a következetes material izmus lényege az érzékfölöttinek, 
mint az emberi ismeret körén kivül állónak tagadásában 
áll. Ennélfogva minden eszmének is el kellene esnie, mely 
nem kézzelfogható; tehát az erőnek, észnek és a szellemnek 
is, mert sem az erő, sem az ész, sem a szellem az 
érzékek által észre nem vehető. Sem Büchner, sem 
Molechott, sem Vogt, a modern materializmus eme három 
alaposzlopa közül egyik sem vette észre eszét érzékeivel, 
és az mégis létezik. Úgy okoskodnak tulajdonképen a 
materialisták, hogy érzékfölötti el nem gondolható, ennél-
fogva érzékfölötti nem is létezik, tehát a szellem sem; 
mert az is csak valami anyagias / Azonban ez az állítás 
nagyon felületes észjárásra mutat . Nem veszik észre 
okoskodásuk közben ezek a felületes urak, hogy maga a 
gondolat is érzékfölötti, — és a gondolat mégis csak 
elgondolható. 

Abszurdum e szerint, ha a szellemit mint anyagit 
képzeljük el, és megfordítva. Az anyagi csak az anyagit, 
a szellemi csak a szellemit szülheti . . . Az is furcsa , 
hogy a materialisták azt az elvet állították fel, hogy: 
»Olyannak tartsd a világot, a milyen, és nem a milyennek 
véled* ; mert lám, a világon nemcsak »anyagot«, hanem 
»szellemet* is észlelünk, dacára annak, hogy a mater ia-
listák a szellemet tagadják. 

Van a materializmusnak még egy harmadik i ránya 
is. Nevezetesen, megkisérlették az atomok anyagi tulaj-
donságának feladását és »érzést« tulajdonítanak azoknak, 
mint legújabb időben Vogt (Empfmdungsprincip. 1891.), 
vagy pedig az atomoknak tisztán erőművi (dynamikus) 
jelentését hangsúlyozzák, a melyre az »erőközéppont.« 
(Kraftcentren) imponáló szót találtak ki, nem véve észre, 
hogy ezzel magát a materialisztikus elvet is feladták. Mert 
ha a materializmus alapját, a materiát, feladják, akkor magá-
tól értetődik, hogy a materializmus, mint materializmus, 
megszűnik. 

De térjünk át az elméleti materializmusról a gyakor-
latimaterializmusra. A nihilizmus, kommunizmus, szociáliz-
mus, tágabb értelemben véve — a material izmus szülöttei. 
»Mivel az eget elrabolták tőlünk, hagyjátok felosztani a 
földet,« így kiált most a nagy tömeg. Hogy ezen fogal-
maknak : Isten, halhatatlanság, szeretet és hála, köteles-
ségérzet, a materialisztikus világnézet következtében értel-
műk nincsen, az bizonyításra nem szorul. Csak kuriozitásból 
hozzuk fel a materialisztikus erkölcsnek néhány tanát 
Háckel pl. a szeretetről ezt m o n d j a : »A szeretet, a legne-
mesebb értelemben véve, a szegények és a nyomorultak 
iránt való részvét stb. és a keresztyénségnek ezen, valóban 



humánus oldala oly természetű, hogy azt a materializmus 
erkölcséhe is felveszszük. Sőt a magasabbrendű állatok 
szociális ösztöne, melyre mi a kötelességérzetet alapítjuk 
(pl. a hangyák csodálatraméltó kötelességérzete), ebben az 
értelemben véve, egyenesen keresztyéninek nevezhető. «Min-
dez megfoghatatlan öncsalás, vagy tudatos álbölcsesség-e ? 
Háckel bizonyára csak nagy far izeus; vannak azonban 
őszinte materialisták is, a kik bátran kimondják, hogy: 
Isten, hit, szeretet, remény, hála, csak e kor múmiái, iáz-
képzelmei. Egy másik ezt í r j a : »Egy távoli jövendőben a 
halottak iránt tanúsított hála nyilvánítása is megszünhetik, 
mivel a szeretet és hála csak önérdekből erednek. Talán 
fognak még nagy embereknek emlékoszlopot emelni, de 
már többé nem azon indokból, hogy azzal valamely köszö-
netet , vagy tartozást rójanak le, hanem kizárólag azért, 
hogy a »szép erényeknek* utánzására buzdítsanak«. 

Milyen ellentmondás! A hol a szeretetet és hálát 
tisztán önzésre vezetik vissza : ott nem lehet »szép eré-
nyeket«: fejleszteni; ott a szép erényekre gondolni sem 
lehet, ott csak rablóerények tenyészhetnek. Igaz ugyan, 
hogy az egoizmus az emberi életnek, cselekvésnek egyik 
rugóját képezi, de ha már az állatok közt is lehet fiaik 
iránt tiszta, önzetlen szeretetre találni, habár ez a szeretet 
ösztönszerű is, hogyne lehetne ennélfogva az embernek is 
önérdeknélküli szeretete és hálaérzete ? ! Hisz ép a szeretet 
a napvilág, a fölmelegítő csók, melyet az ég a földre nyom. 
Terméketlen, hideg és gyümölcstelen volna az élet ezen 
tiszta, önzetlen szeretet nélkül 5 olyan volna, mint a föld 
nap nélkül. Szeretet nélkül az ember iránytűnélküli kom-
paszhoz volna hasonlítható. Szive olyan volna, mint a 
holt tenger, melyben minden élet kihalt. Százezrek lelkében 
homályosította már el a materializmus az idealisztikus 
világnézetet és zsibbasztotta meg a nemes után törekvő 
lelkierőt, a midőn a maga, még távolról sem érvényesíthető 
rothasztó nézeteit vigvázatlanul széthintette, nem gondolva 
meg, hogy a gonosz mag irtózatos gyomot teremhet. Sok 
emberre nézve azonban igen kedvesek a materializmus a lap-
tételei, mert azok alapján gonosz tetteiket igazolhatni vélik. 
A mai kor nagy korrupcióját a rnaterialisztikus világnézet 
idézte elő. Veszedelmes a szenteskedés; de még veszedel-
mesebb a hitetlenség. A hol az erkölcsi világrendben 
való hit hiányzik, ott az erkölcsi jellemképzés lehetetlen-
ség. Innen magyarázható korunknak tagyos egoizmusa, az 
anyagiakért való szerelem, a kölcsönös kizsákmányolás 
és kifosztás. Innen magyarázható a lélek aszkórsága, az 
erkölcsi agylágyulás. Innen az a sok szédelgés, ha táshaj -
hászai és frázis csinálás. Innen van az a hajsza rang és 
intelligencia után. Innen az a sok korhadtság, bágyadtság, 
alaptalanság és erénytelenség. 

Annyi bizonyos, hogy az ideálizmusnak még mindig 
ezerszer több igazsága és mélysége van, mint a materia-
lizmusnak, mert egy Istenség (akárhogyan képzeljük is 
azt), egy öntudatos erő elfogadására maga a szellem is 
késztet bennnünket. A hol törvények és szabályok vannak; 
a hol a mindenségben a legkisebb porszemtől az égiteste-
kig oly bámulatos világrend uralkodik; a hol szépség és 

összhangzat található, és a hol a teremtés magaslatán 
egy gondolkozó, akaró és érző ember áll, a ki a szellemi-
ség, az örökkévalóság, erkölcsi jó és igaz megismerésére 
törekszik: ott egy öntudatos, rendelkező lényt, öröktől 
örökkévalót kell végokul elfogadnunk. 

E szerint a természetbúvárok pontos (exact) vizs-
gálódását t isztelhetjük; de csak azon tudatban, hogy az 
exact vizsgálódás csak filozófiai képesség mellett érvé-
nyesülhet. Mert nem igazi természetbúvár az, a ki nem 
filozófus is egyszersmind, és megfordítva: nem igazi 
filozófus az, a ki az exact tudományokat , kiváltképen 
a természet tudományt figyelmen kivül hagyja. A mater ia-
listák több bölcsészeti tehetség mellett kikerülhetnék a 
sok felületességet és következetlenséget, és elvégre is el 
fog jönni az idő arra, hogy mélyebb, objektívebb gon-
dolkozás fogja megépíteni a hidat a szükséges közvetí-
téshez, a minek folytán az emberi ész mindinkább eljut 
annak tudatára, hogy a megcáfolhatatlan, elvont logikai 
igazságokat az exact tudomány is általános igazságoknak 
fogja elismerni. Tévedés ennélfogva a materializmustól, 
hogy megvetéssel néz a filozófiára, és tévedés volna, 
ha a filozófia az exact tudományok nélkül akarna bol-
dogulni! 

Spanndgel József, 
ev. lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság vallásos iratkáinak 
V-ik sorozata, 41—50. füzet. Szerkesztette Kecsheméfhy István. Ára 
füzetenként 4 kr. Budapest. Ib98. Hornyánszky Viktor nyomása és 

bizománya. 

Ötödik évfolyamát és ugyanannyi sorozatát j á r ják 
immár Prot..Irodalmi Társaságunk »Koszorú« című vallásos 
népiratkái, melyek köztapasztalat szerint már is hathatós 
eszközöknek bizonyultak a nép vallás-erkölcsi életének 
nemesítésében és termékenyítésében. 

Ez az öt esztendő egyszersmind néhány értékes 
tapasztalatot is nyújtott e vallásos iratkák szerkesztése és 
terjesztése körül. Szerkesztés tekintetében tapasztalatilag 
megerősített ez az öt esztendő abban a fontos körül-
ményben, hogy minél erőteljesebb, minél vallásosabb 
valamely traktátus, annál inkább keresi és veszi azt a nép, 
ha nyelvezet tekintetében is megfelel a nép ízlésének. Ez 
a tapasztalat rendkívül becses mind az írókra, mind a 
szerkesztőkre nézve. Mert ez kétségtelenül megcáfolja azt 
a sokak által táplált balvéleményt, hogy a népiskolákba 
nem kell sok vallás-erkölcsi elem, csak úgy csínján, csak 
úgy ízelítőül, mintegy csak bele kell lopni az evangéliumi 
építő erőt. Nos hát ezt a tévhitet nálunk is határozottan 
megdöntötte az eddigi tapasztalat, s hangosan azt hirdeti, 
hogy minél több és minél tisztább bibliai, krisztusi erő 
és lélek lüktet valamely t raktátusban, annál olvasottabb, 
annál keresettebb, annál kelendőbb az. S ez, úgy szólván, 
természetes is. A traktátusban se nem puszta okulást, se 



nem puszla szórakozást, hanem vallás-erkölcsi épülést keres 
a lelek ; épen ez különbözteti meg a traktátust, mint sajátos 
műfajt, egyfelől a pusztán ismeretterjesztő népies iratoktól, 
másfelől a tisztán mulattató népies szépirodalomtól. A 
vallásos népiratkákból vallás-erkölcsi életünk nemesítését, 
termékenyítését várjuk, épen mint a jó keresztyén prédi-
kációtól is. Akár a traktátus, akár a prédikáció, ha nem 
szolgál keresztyén életünk építésére, ha nem visz előbbre 
a keresztyén hitben és szeretetben: nem felel meg a cél-
jának. Ezt a becses tanulságot jó lesz megjegyezni a trak-
tátus-íróknak és szerkesztőknek. Itt is uralkodik a hitélet 
ama nagy törvénye: hitet csak hit fakaszt, élő és munkás 
hitet csak tevékeny és gyümölcsöző hit. 

De a terjesztés körül is meríthetünk tanulságokat 
az eddigi öt év tapasztalataiból. 

Egyik szomorú, mert negatív tanulság az, hogy a hol 
alelkészek vagy a tanítók nem vettékkezükbe a vallásos iratok 
terjesztését, ott nemcsak hogy nem gyökereztek meg, de 
még csak névről, hírből sem ismeretesek a »Koszorú« füzetei. 
S ez többszörös baj és kár a népéletre nézve. Mert a 
nép, ha mi nem irányítjuk, mi nem tanácsoljuk: maga 
keresi és választja olvasnivalóját; csakhogy ez nem a 
> Koszorú* keresztyén füzeteiből, hanem a szocializmus 
erkölcsromboló, vagy a szekták és a pápistaság egyházbom-
lasztó röpíveiből és füzeteiből áll. Az ember lelki élete pedig 
természetszerűleg a lelki táplálék szerint alakul. A ki 
mindig csak kenyérért él, nem vágyik az Isten igéjére; már 
pétiig maga az Ur megmondotta: nemcsak kenyérrel él 
az ember, hanem Istennek minden igéjével. Morál: ha nem 
szoktatod a népedet jó keresztyén olvasmányokhoz : olvassa 
majd a szocialista bujtogatok és a futkározó próféták 
nyújtotta vallás- és egyházellenes fércműveket, melyeknek 
mételyező eszméi aztán nap-nap után éreztetik a 
maguk áldástalan hatásukat, a hitetlenségben, az egyház-
és vallásellenes mozgalmakban és cselekedetekben. 

Másik örvendetes, mert áldásos tanulság az, hogy a 
hol meg a lelkészek, tanítók s más elöljárók lelkesen fel-
karolják a keresztyén vallásos iratok terjesztésének az 
ügyét, ott a nép a keresztyén naptárak, az evangéliumi 
szellemű hetilapok (»KisTükör«. »Szövétnek«, »Evang. Csa-
ládi Lapok« stb.) és a »Koszorú« és hozzá hasonló vallásos 
iratok által lassanként ismét visszahódíttatik a régi jó 
prot. családi életnek és kegyes keresztyén szokásoknak; 
bízik a papjában, mert tapasztalja, hogy az Isten igéje 
szerint beszél, él és cselekszik; ismét megszereti egyhá-
zát, mert benne az igazság oszlopát és az üdvösség erős-
ségét l á t j a ; nem jár többé a hitetlenek tanácsán s nem 
ül a hit-c-súfolók és vallás-gyűlölők székébe, de gyönyör-
ködik az Úr törvényében és evangéliumában. Ezt az áldá-
sos, hitszilárdító és erkölcsnemesítő munkát végzik a 
»Koszorú« füzetei a gondos és hűséges lelkipásztorok és 
elöljárók kezében, mely munkából kiszámíthatatlan erköl-
csi haszon háramlik lassanként, de következetesen, a 
nemzet magán- és közéletére is. 

A M. P. Irodalmi Társaság erre a nemzetépítő és 
népboldogító nemes munkára vállalkozott a »Koszorú« 

füzeteknek jutányos előállításával. Az eddigi öt év tapasz-
talatai meggyőzték arról, hogy jó munkát végez, melyben 
az egyházi elöljárók, lelkészek és tanítók több százai 
részéről dicséretes támogatásban részesül, s az eddig 
elért erkölcsi sikerek remélni engedik, hogy ezután még 
több, idővel talán minden lelkipásztor, tanító és előljáró 
tevékeny munkatársa lesz a társaságnak a magyar nép 
hit- és erkölcsi életének irodalmi úton való megnemesíté-
sében. Mert, hogy erre, a prot. keresztyén tudat és élet 
nemesítésére égető szükség van, azt ma már az egyházi 
statisztika megdönthetetlen adataiból, fájdalom, minden 
gondolkozó protestáns ember beláthatja. 

Az 1898. évi »Koszorú« füzetek, szám szerint tizen, 
mindenik a maga módja szerint és a szerzők tehetsége 
szerint, kivétel nélkül az evangéliumi keresztyén hitnek 
és életnek tervszerű építésére és nemesítésére céloznak. 
E tekintetben a »Nagvasszony« (48. sz., írta Cselcme 
Ferenc) és a »Bálint úr« (46. sz. írta Szentkuti Károly) 
címűek kivételével, melyekbe szerintünk igen kevés jutott 
az evangéliumi sóból, mindenik megállja a helyét. Nagy 
erejű vallásos bensőséggel írt s lélektanilag szépen font 
elbeszélés »Az öreg pap hagyatéka* (41. sz., írta Béri 
Gyuláné, mely írói nevet egy előkelő fővárosi úrnő viseli); 
kár, hogy egy kissé nem népiesebb, zamatosabb stílusban 
van tartva. A »Hágár« című bibliai kép (42. sz., írta 
Vargha László a. némedi-i ref. lelkész) könnyen folyó, 
zengzetes versekben beszéli el a bibliai Hágár és ízmael 
megindító történetét. Bibliás népünknek bizonyára kedvenc 
olvasmánya lesz ez a füzet. Az »Angyal és ördög* (43. 
sz., Bányai Géza tollából) érdekesen szőtt s megkapó 
jelenetekben gazdag elbeszélés; de tartalmába több elkelt 
volna az építő hiterőből, s nyelvezetébe nem ártott volna 
egy kissé több népies zamat. Minden izében népies elbe-
szélés a »Tóth Pál János csutorája« (44. sz. írta Borsos 
István ref. s.-lelkész); tárgya, eszmeköre, észjárása és 
stílusa tőrül metszett népies, s a vallás-erkölcsi erő és 
tanulság is kielégítő benne. »Barcsy Ágnes* című történeti 
kép (45. sz., írta Vajda Ferenc sz.-lónai ref. lelkész) nem 
értéktelen darab, de stílusában, eszmekörében több oly 
vonás van, a mely nem érdekli a népet, s talán elég 
morálja sincs a füzetnek. A 46-dik füzetben a fentebb 
említett «Bálint úr« és »A tékozló fiú« című bibliai 
kép foglalnak helyet, mely utóbbi folyékony versekben a 
bibliai tékozló fiú történetét beszéli el, Szabó Géza ócsai 
lelkész tollából. Érdekes a tárgya »A jezsuita-rend fel-
oszlatása* című elbeszélésnek, melyet Mészöly Győző 
alcsuthi ref. lelkész írt, s mely érdekfeszítő módon beszéli 
el az ismert történetet, mikor József trónörökös, a későbbi 
császár unszolására a római pápa eltörli a jezsuita-rendet. 
A 48. számúról fentebb már szóltam. A 49-dik füzet 
>A szociálista« címmel tanulságos elbeszélés keretében 
az agrárszociálizmus mételye által megmérgezett földműve-
lőnek erkölcsi elvadulását s azután e bajból való kigyó-
gyulását rajzolja, Forgács Endre erőteljes népies tollával 
és lélektani hűséggel. Aktuális tárgyáért s zamatos népies 
stílusáért bizonyára egyik legsikerültebb darabja az 1898. 



évi »Koszorú* • nak. Az 50-dik füzet, mely »Az igaz bit« 
címet, viseli, Jámbor né Székely Lilla tollából került elbe-
szélés : egy kissé sok reflexióval, mely inkább külsőleg 
nyom vallásos színt a történetre. 

Végig tekintve a »Koszorú« 1898. évi füzetein, az 
előző éviekhez képest haladást konstatálhatunk bennök. 
»Koszorú «-nk leküzdötte a csecsemő kor gyermek-beteg-
ségét. Először is a legtöbbje jobban megközelítik a valódi 
traktátus eszményét. Több bennök a helyesen alkalmazott 
evangéliomi só s ezzel a traktátusok igazi íze, szine és ereje. 
Másodszor, néhány kivételével, a formában is közelebb 
állnak az igazi népies vallásos iratkákhoz. Forgács, Borsos, 
Szentkuti, Vargha, valóban a magyar nép eszével gondol-
koznak és a magyar nép nyelvén írnak. Csak azt saj-
náljuk, hogy maga a szerkesztő, a kinek vallásos ereje 
és népies írói virtuozitása általánosan el van ismerve, 
az idei cyclusba egyetlen darabot sem írt. Ez nagy kár. 

Örömmel halljuk a kiadó Tarsaság főbizománvosától, 
hogy a »Koszorú« füzete iránt az idén oszágszerle nagyobb 
az érdeklődés, inint a korábbi években, s hogy a terjesz-
tők száma is növekedőben van. Ez jó jel, ez a vallási 
ébredés egyik jele. Azt bizonyítja, hogy az egyetemesen 
elismert egyházi bajoknak most már az orvoslásában is 
kezdünk egyetérteni és együtt munkálkodni. S ennek az 
egyetértő vállvetett munkának nagyon elérkezett az ideje. 
Azok nélkül az evangéliumi megtartó és nemesítő erők 
nélkül, melyeket a »Koszorú* füzetek a sajtó útján plántál-
gatnak, bizony-bizony nem fog eljönni az evangéliumi 
magyar egyházi élet várva-várt föllendülése; de velők és 
általok igen. 

A M. P. Irodalmi Társaság csak Írasson és adjon 
ki újabb és jobbnál jobb »Koszorú» füzeteket; a vele 
együttérző elvtársak csak fejtsenek ki évről-évre nagyobb 
erőt a füzetkéknek terjesztésében: a mostani vetés mun-
káját majd követni fogja az aratás áldása is; mert az 
élet nagy törvénye és az isteni gondviselésbe vetett hit fel-
jogosít a reményre, hogy a ki jól vet, az előbb-utóbb jól 
is arat. 

Váradi F. 

B E L F O L D . 
Az 1897. évi hitfelekezeti statisztika. 

(Folytatás és vége.) 

A közműveltségre vonatkozó adatoknak e lapban 
voló ismertelését másnak engedve át, a következőkben 
lássuk, hogy a fentebb feltüntetett születési és házassági 
esetek mennyiben vették igénybe az egyházak ténykedéseit. 

Magyarországon és Fiúméban : 
született keresztel- felnőttek konfir-

tetett máit. 
Róm. kath. 328.531 322.541 195 157.344 
Gör. kath. 76.102 74.785 3 75.020 
Gör. keleti 84.362 80.725 17 80.742 
Ág. hitv. ev. 44.752 43.232 40 25.469 
Ev. református 87.793 85.068 72 38.780 
Unitárius 2.390 2 112 33 1.375 

született bejelentetett körülmetélt. 

Izraelita 27.500 15.233 8.992 
Egyéb és felekez, kiv. 237 — — 

Ezen adatokból kiszámítva nem kereszteltetett meg: 
Római katholikus 5.990, gör. kath. 1.317, gör. keleti 3.637, 
ág. h. ev. 1.520, ev. ref. 2.725, unitárius 278. Összesen: 
15.467. 

Az egyházi ténykedésre vonatkozó fentebbi ada-
tokra az évkönyv azt jegyzi meg, hogy az adat-
gyűjtés nem lévén még lezárható, ezen adatok ideiglene-
sek. Dacára annak tehát, hogy ezen adatok az évkönyv-
ben felvannak tüntetve, még sem tudjuk meg, hogy e 
tekintetben mi a való. Elvárjuk a statisztikai hivataltól, 
hogy e tekintetben mielőbb tiszta képet nyújtson. Avagy 
talán megjegyzésével csak azon sötét képet akarja szelí-
díteni, hogy ideiglenes adatai szerint 15.467, keresztyén 
szülőtől születet gyermek nem lelt megkeresztelve? Körül-
belül, mert hiszen ha a statisztikai hivatal a többi hal-
maz adat hitelesen le tudta zárni, mi oka lehet arra, 
hogy épen az egyházak adatai nem voltak lezárhatók? 
Alig hiszszük, hogy az egyházak e tekintetben nem tettek 
volna eleget pontosan kötelességeiknek. De ha áll az, a mit 
az évkönyv adatai alapján pontosan feltüntettünk, hogy 
az 1897-ik évben 15.467 gyermek nem lett megkeresz-
telve, úgy ez nagy vád a keresztyén egyházakra, melyből 
mindegyik levonhatja a maga számára a consequentiákat. 

Házasság köttetett: 
tiszta vegyes összesen egyház, meg nem 

megáld, áldatott 
Róm. kath. 60.937 5.555 66.499 62.270 4.229 
Gör. kath. 11.125 2.169 13.294 12.323 971 
Gör. keleti. 14.050 1.117 15.167 13.398 1.769 
Ág. b. ev. 9.149 1.918 11.067 10.481 586 
Ev. ref. 14.417 3.298 17.715 17.370 345 
Unitárius 284 202 486 420 66 
Izraelita 6.582 183 6.765 4.286 2.479 
Egyéb 5 2 7 — 7 
Felekezeten kivüli 32 12 44 — 44 
Ismeretlen vall. 3 5 8 — 8 

"Összesen: 116.584 14.461 131.045 120.548 10.504 
Egyházilag is megáldatott : 

A tiszta házassá- A vegyes há-
gok közül zasságok közül 

Róm. katholikus . . . 98-970 55-3% 
Görög katholikus . . . 97 '5 » 72'4 » 
Görög keleti 90 0 » 68"7 » 
Ág. h. ev 93-5 » 98"2 » 
Ev. református . . . . 98-2 » 98'0 » 
Unitárius 98 6 » 6 9 6 » 
Izraelita 65" » — 

E szerint. 1897-ben 10.504 házasság nem áldatott 
meg egyházilag. Az évkönyv ezen adatokra is azt jegyzi 
meg, hogy az adatgyűjtés még nem lévén lezárható, azok 
ideiglenesek. Sajnáljuk, hogy a dolog így áll, hogy a hiva-
talos évkönyv alapján épen erre nézve nena tudunk tiszta 
képet szerezni, a mi bennünket leginkább érdekelne. 

Magyarországon és Fiumében elhalt összesen 453.715; 
hogy mennyi temettetett el ezekből egyházilag? — azt az 
Évkönyvből ezúttal sem tudjuk feltüntetni, pedig erre 
privát úton is felkértük volt az országos statisztikai hiva-
talt, s azt az értesítést kaptuk, hogy a legközelebbi év-
könyv erre is ki fog terjeszkedni. Sajnáljuk, hogy ezen 
adatok ismét elmaradtak. 

Az 1897. év folyamán a törvényesen bevett fele-
kezetek közötti áttéréseket a következő táblázat mutat ja : 



Á t t é r t e k 

Á t é r t e k 

Á t t é r t e k 
róm. kath. gör. kath. gör. keleti ág. h. ev. ev. ref. j unitárius izraelita ö s s z e s e n 

Á t t é r t e k 
V a 1 á s r a 

Á t t é r t e k 

férfi I nő férfi nő férfi nő férfi nő | férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő együtt 

Róm. kath. . — — 3 4 50 61 96 118 224 285 12 17 29 35 414 521 93") 
Gör. kath. . 16 12 — 374 391 1 1 80 62 26 32 2 1 499 499 998 
Gör. kel. . . 

• o 
112 119 859 757 — — 7 2 33 27 1 2 1 1 1013 908 1921 

Ág. h. ev. > -Sí 218 268 16 10 3 1 — — 13 36 57 45 4 1 311 361 672 
Ev. ref. . . a 504 632 18 31 4 7 28 38 — — 46 51 4 5 604 764 1368 
Unitárius . . > 29 48 2 2 — 1 1 1 58 76 — — — — 90 128 218 
Izraelita . . 70 84 1 — — 1 2 16 12 41 20 5 — — 134 118 252 

Egyéb vallásúak 10 — — - 25 38 2 — - 2 — — — — 37 40 | 77 

Összesen : 2122 1703 959 323 957 294 83 6441 6441 

Az ág. hitv. ev. egyházból más vallásra áttért 672; 
más vallású ág. hitv. ev. lett: 323; vesztesége az ág. h. 
ev; egyháznak áttérések következtében: 349. Az ev. ref. 
egyházból más vallásra áttért 1368; más vallású ev. ref. 
lett: 957 ; vesztesége az ev. ref. egyháznak az áttérések 
következtében: 411. 

Felekezetbe 
Felekezetből kilépett visszatértek : 

férfi nő együtt férfi nő együtt 
Bóm. kath. 454 559 1 0 1 3 5 9 14 
Gör. kath. 4 2 6 — — — 

Görög keleti 767 561 1.328 2 4 6 
Ág. h. ev. 317 376 693 2 5 . 7 
Ev. ref. 813 1-071 1.884 21 8 29 
Unitárius 2 1 3 — — — 

Izraelita 7 1 8 18 4 22 
Összesen: 2.364 2.571 4-935 48 30 78 

Az ág. hitv. evang. egyházból kilépett: Liptó vármegyé-
ben egy, Nógrádban: 14, Baranyában: 29, Somogyban 15, 
Tolnában: 27, Veszprém vármegyében: 17, Zalában: 4, 
Bács-Bodrog vármegyében: 311, (ezen vármegye adja 
a kilépettek legnagyobb számát, összesen: 1485), Cson-

grádban: 5, Pestmegyében: 22, Budapesten: 7, Békés 
vármegyében: 210, Arad vármegyében : 3, Csanádban: 4, 
Temesben: egy,Torontái vármegyében : 15, Brassővármegyé-
ben : 4. Az ev. ref. egyházból kilépett: Baranya várme-
gyében : 332, Fehér vármegyében: 5, Tolnában: 95, Zalá-
ban : 7, Bács-Bodrogban: 36, Csongrádban: 5, H.-M.-Vásár-
helyen : 192, Szolnok vármegyében: 52, Pest vármegyé-
ben: 116, Békés vármegyében: 402, Bihar vármegyében: 
605, Arad vármegyében: 26, Csanád vármegyében: 11. 

A kilépés valószínű oka : 
a kilépettek száma 
szám szerint °/0-ban 

Nazarénus szektához tartozás, vagy abba lépés 2542 51'5 
Baptista szektához tartozás, vagy abba lépés 355 7'2 
Nazarénus szekta és egyházi adók terhessége 755 15'3 
Baptista szekta és egyházi adók terhessége 213 4"3 
Nazarénus szekta, egyházi adó és szociálizmus 241 4 9 

Nazarénus és baptista szekta együtt'. 4.106 83"2 

Egyházi adók terhessége 60 1*2 
Egyházi adók terhessége és szociálizmus . . . 139 2'8 
Viszálkodás a felekezeti lelkészszel és az egyházi 

adók terhessége 257 5"2 
Egyéb és ismeretlen okok 273 7*6 

H i t f e l e k e z e t 

A plébániák, lelkészségek és hitközségek száma, melyekben az Istentisztelet, szent beszédek síb. 
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Római katholikus . . 1.581 49-6 194 6-1 156 4 9 409 706 1 — 67 4 18 50 3.186 57 3 

Görög katholikus . . 36 1-7 36 1 7 146 7-0 — 5 1.439 398 — — 1 34 2.095 10-9 

Görög keleti . . . . 2 0 1 2 0 1 11 0-5 — — 1.821 — — 254 — 6 2 096 0'9 

Ágost. hitv. evang. . . 154 17-3 60 6 8 146 16-4 331 184 2 — — - 5 6 888 26-1 

Evang. reform. . . . 1.951 99 4 17 9-1 6 0-3 8 1 — — — — — — t .983 97*9 

Unitárius 114 100 114 98-3 

Izraelita 8o 3-4 26 10 64 24'fc 109 . — - — -10 15 477 63-8 



Házassági per maradt az 1896 évről: 4.648, az 
1897. évben megindíllatott: 3487 , az összes tárgyalandó 
házassági perek száma: 8270. Elintéztetett összesen 1641, 
még pedig 12 semmiségi, 20 megtámadási, 1609 bontási 
házassági per. 

A bűntettek és vétségek miatt elítéltek száma hit-
felekezetek szerint volt 1897-ben : 

Róm. kath 42.746 % - b a n 46*30 
Gör. kath 11.203 » 12-14 
Gör. keleti 13*377 » 14-49 
Ág. hitv. ev 7.686 » 8*33 
Ev. ref. 11.975 » 12 97 
Unitárius 510 » 0 '55 
Izraelita 4.702 » 5'09 
Egvéb 124 > 0-13 

A bűntettek és vétségek miatt elítéltek semmi művelt-
ségi fok és vagyoni állapot szerint, °/o"ban következőleg 
oszlanak meg: olvasni és irni nem tud: 44 %• c s a ^ 
olvasni tud: 4*61, olvasni és írni tud: 49 -17, az előbbiek-
nél magasabb műveltségű: 2'22 ; vagyon nélkül: 67'95, 
kevés vagyonnal bíró: 20*13, vagyonos: 11*92. Kor és 
nem szerint ° / o " ^ a n : 16 éven aluli férfi 2'73, nő 1*50; 
16—20 éves férfi 12*68, nő 9*622; 21—23 éves férfi 14*74, 
nő 12 85 : 24—30 éves férfi 23*13, nő 24*70; 31—40 éves 
férfi 24*41, nő 26 07; 4 1 - 5 0 éves férfi 14*11, nő 15-96; 
51 — 60 éves férfi 6'09, nő 6*90; 60 éven félüli férfi 211 , 
nő 2*40. 

A vallás és annak szabadgyakorlása ellen való 
kihágás miatt 407 egyén volt elítélve. 

Rövid áttekintés végett, miután nyereségről, mint a 
fentebbi adatok mutárák. sajnos, egyáltalában nem szól-
hatunk, összefoglaljuk az 1897. év veszteség számláját 
a következőkben: 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége: a gyermekek vallá-
sára vonatkozó megegyezéseknél: 351; elkeresztelés foly-
tán, még le nem zárt adatok híján nem tudjuk mennyi, 
de valószínűleg tekintélyes összeg; az áttéréseknél (a 
nyereség-veszteséget leszámítva): 3 4 9 ; felekezetből való 
kilépés folytán: 686. Összesen. 1386. 

Az ev. ref. egyház vesztesége: a gyermekek vallá-
sára vonatkozó megegyzéseknél: 525; elkeresztelés folytán, 
adatok híján nem tudjuk; az áttéréseknél (a nyereség-
veszteséget leszámítva): 411; felekezetnélkülivé létei foly-
tán : 1855. Összesen: 2791/ 

Ezen számokhoz nem kell kommentár! December 
hó 5-én dr. Jekelfalussy József, a m. kir. központi statisz-
tikai hivatal igazgatója tartott egy érdekes és tanulságos 
felolvasást az Akadémiában az egyházpolitikai törvények 
hatásáról s a statisztikai adatok alapján igyekezett be-
bizonyítani azt, hogy az új törvények javára váltak 
nemcsak a nemzeti egységnek, hanem annak a vallás-
felekezetnek is, mely legjobban tartott tőle: a r. katholi-
cizmusnak. Ezen érdekes felolvasásra alkalmilag vissza-
térünk s megteszszük rá szerény megjegyzéseinket. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A berlini tudományegyetemen a frequentia a jelen 

félévben érte el fennállása óta a legnagyobb számot. 6151 
hallgató van beírva, a mult téli félévnek 5606, s a mult 
nyári félévnek 2648 hallgatójával, szemben. Az újonnan 
beirottak száma a folyó semesterben 2766. A theol. fakul-
táson 412, a jogin 2107, az orvosin 1311 s a bölcse-
letin 2321 hallgató van beírva. Az idegen földrészekből 
184 hallgató van, és pedig Amerikából 147, Ázsiából 
(különösen Japánból) 31, Afrikából 6 hallgató. Az imma-
trikulált hallgatókon felül még 4841 egyén van följo-
sítva az előadások látogatására, köztük 234 nő. A hallga-
tóság teljes létszáma tehát 10,992. Az erlangeni egyete-
men 1026 hallgató van beírva, és pedig 181 theológus, 
200 jogász, 325 orvosnövendék s 221 bölcselethallgató. 
A mult nyári félévben .1076 hallgató volt beírva. Végül 
a strassburgi egyetemen 1075 hallgató van beírva. Csudá-
latos, hogy ez egyetemen csak 72 hallgató tanulja a theo-
logiát. Amerikából van 11, Ázsiából 7 s Afrikából 2 
hallgatója. Ezeket olvasva, csakugyan nem frázis az, 
hogy Németország a tudomány hazája. A többi egyetemek 
hallgatóinak létszámát is figyelemmel fogjuk kisérni s 
alkalomadtán híven regisztrálni. 

Egy ultramontán történetíróra hívom fel az olvasók 
figyelmét. Az illetőnek Michael Emil a neve; insbrucki 
róm. kath. egyháztörténeti tanár, különben a jezsuita-
rend tagja. A minap kiadott művének a címe : »Geschichte 
des deutschen Volkes seit dem dreizehnten Jahrbundert 
bis zum Ausgang des Mittelalters*. Mint m á r a mű címe 
is jelzi, írója Janssen híve, az ultramontán történetírás 
egyik inkarnátus képviselője, ki müvét addig a korig írja 
meg. a hol Janssen azt megkezdette, t. i. a reformációig. 
A forrásoknak ultramontán felhasználásával és értelme-
zésével ki akarja mutatni, hogy »a középkor korántsem 
volt sötét és barbár korszak, sőt kora szociális kérdését 
remekül megoldotta«. Bár ellene vagyunk a középkor 
kisebbítésének, de ép annyira ellene vagyunk a közép-
kori kultura és vallás tendenciózus magasztalásának, a 
reformáció rovására. A reformáció vallása és kulturája 
összehasonlíthatatlanul magasabb és érettebb fokon áll 
a középkorinál. Mert hát a történelem rég beigazolta a 
középkori római katholicizmus államellenes, forradalmi s 
a szociális kérdés megoldására teljesen képtelen jellegét. 
Bizonyos előszeretettel jellemzi Michael a középkori német 
gazdasági viszonyokat, a parasztok jogi és szociális hely-
zetét, azoknak szabadságát és életörömét, s bizonyos elég-
tétellel konstatálja, hogy mindebben az egyháznak s kü-
lönösen a szerzetességnek van a legnagyobb érdeme. 
Dicsérettel emlékszik meg »az egyház telepítési munkás-
ságáról*, s »ha a népek szinte megsemmisítették egymást, 
az egyház békegalambja mindenkor rendületlenül állott*. 
Kiemeli az egyház erdemeit az ipar, kereskedelem és for-
galom terén, és úgy találja, hogy itt »ideális állapotokkal* 



van dolgunk, a melyeknek »erőszakos fel forgatása a ké-
sőbbi ú. n. reformáció müve*. A középkori császárság 
Michael jezsuita szerint »az apostoli szék produktuma*, 
s a császári hatalom gyengítése kizárólag II. Frigyes szi-
ciliai politikájának és nem a pápáknak a műve.* Ha tehát 
patakonkint folyt a középkorban a vér az impérium s a 
sacerdotiumért, úgy ebben a pápáknak semmi részük 
sincsen. így természetesen még az apagyilkosságot is lehet 
védeni. Azt is mondja e pápás történetíró, hogy »az 
egyház és a pápaság a sző legnemesebb értelmében a 
legkonzervativebb s a legszabadelvűbb hatalom a földön*. 
Mint látjuk, a történeti anyagnak ügyes és tendenciózus 
összehordásával van itt dolgunk, a római egyház, mint a 
legfőbb kulturhatalom dicsőítésére. S aztán tagadja még 
valaki, hogy a római egyházban nem a dogma korrigálja 
a történetírást! Továbbra is figyelemmel kisérjük e pápás 
történetírót! 

A német császár bethlchemi beszéde foglalkoztatja 
jelenleg a német prot. sajtót. E beszéd teljes szövege 
Sclineller kölni, volt bethlehemi lelkész följegyzései alapján 
ismeretes. A császár fájdalmasan konstatálja a szent 
földön tapasztalt siralmas állapotokat. »Az isteni szeretet 
emanációja helyének mily kevéssé felel meg az, a mit mi 
itt látunk. Egyedül a Bethlehemben nyert benyomások 
kedvezőbbek. Különösen botrányosan el van hanyagolva 
a Jeruzsálem felé vezető út, s elszorul az ember szive, 
ha ez állapotokra gondol. De épen az szolgáljon nekünk 
intésül arra, hogy prot. egyházunk kisebb eltéréseit lehe-
tőleg háttérbe szorítva, zárt egységében lépjen fel az ev. 
egyház és annak hitvallása a keletrn. Különben mit sem 
tehetünk. A példa erejével be kell igazolnunk azt, hogy az 
evangélium a szeretet evangéliuma, s a mohamedánusokra 
is csak a keresztyén ember élete hathat. Életünkkel kell itt a 
keleten bizonyságot tennünk a mi hitünkről és szeretetünkről. 
Ma a német birodalomnak s a német névnek oly nagy tekin-
télye van az osmán birodalomban, mint az előtt sohasem. 
Bájtunk áll megmutatni azt, hogy mi a keresztyén 
vallás sajátos lényege, s hogy a ker. szeretet gyakorlása 
a mohamedánusokkal szemben is kötelességünk ; nem a 
dogma vagy a térítési kísérletek, hanem kizárólag a példa 
útján. A mohamedánus nagyon hitbuzgó ember, a kinél 
a mi prédikálásunkkal nem sokra mehetünk. Azonban a 
mi kulturánk, intézeteink, életünk, a velők való érintke-
zésünk, a mi összetartozásunk kell, hogy imponáljon a 
mohamedánusnak. Azt mondanám, most vizsgát kell 
tennünk arról, hogy mi a mi prot. hitvallásunk s miben 
áll a valódi keresztyénség, illetve arról, a minek útján 
érdeklődéssel fognak viseltetni ker. hitvallásunk iránt. Gon-
doskodjék arról — mondja a bethlehemi lelkésznek, — hogy 
az úgy legyen.* Bizonyára evang. arany igazságok ezek a 
német császár szájában. Mi a pogányságra nem dogmáink-
kal, hanem csakis a szeretetben tevékeny élő hitünkkel 
hathatunk. Ez a prot. misszió titka és evang. ereje az 
egész világon minden népek és nemzetek között. 

A német birodalomban az 1897. évben, a kriminál-
statisztika bizonyságai szerint 463,684 személy ítéltetett 

el. s ezek között 18 éven aluli 45,251 személy; 82,688 
személy vétett az állam, a nyilvános rend s a vallás ellen 5 
195,759 személy a személyek biztonsága ellen; 183,806 
személy a vagyonbiztonságot támadta meg s 1331 személy 
hivatalával való visszaélést követett el. A személyi biz-
tonság elleni vétség folytonosan emelkedőben van. ígv 
1892: 157,928, 1894: 181,977 s 1897: 195,740 személy 
ítéltetett el. Hasonlóan emelkedtek az állam, a nyilvános 
rend s a vallás ellen elkövetett vétségek is, a melyek 
az 1892. évi 66,392-ről 8'2,6S8-ra emelkedtek az 1897. 
évben. A vagyonbiztonság ellen elkövetett vétségek hul-
lámzásban voltak. így 1892: 196,437, 1896: 179,136 s 
1897: 183,806 ítéltetett el. Vájjon milyen állapotokra 
mutat a mi kriminálstatisztikánk ? 

Bajorországban a leggazdagabb alapítvány az 1579. 
évből, Echter Gyula mespelbrunni érsekprimástó), az ev. 
hitvallás fanatikus ellenségétől származik, s máig is »Julius-
spital* neve alatt megvan és virágzik Würzburgban. Vagyona 
készpénzben és fekvőségekben 9.030,845 márkát teszen. 
Az 1897. évben e kórházban 3372 beteget ápoltak, tehát 
átlag naponként 670-et. A betegápolást kizárólag az irgal-
mas nővérek gyakorolják, a kiknek lélekvásárló propa-
gandája ellen a protestánsok részéről sok a panasz. E 
propagandára nagyon alkalmas hely épen Würzburg, a 
hol tudvalevőleg nagyon virágzó kalh. theol. fakultás is 
van az egyetemen. Mennyivel istenesebb és emberibb 
dolgot végeznek e lélekvásárló irgalmas nővérekkel szem-
ben a mi önfeláldozó diakonisszáink Ideje volna, hogy 
ezt az áldásos intézményt, nemzetibb formában, nálunk is 
meghonosítanék! 

Érdekesen állítja össze a Luthard-féle > Alig. Ev.-Luth. 
K.-Zig.« egyik közelebbi száma az 1899-ilc évre szóló 
naptárirodahnut. A főbbeket név szerint megemlítjük, és 
pedig: a Hickmann-féle »Sáchsische Volkskalender*, a 
Freytag-féle »Hannoversche Volkskalender*, a bajor >Ev. 
Volkskalender*, a »Gusztav Adolfskalender*, a »Deutsche 
Hausfreund*. a »Der Gute Bote«, az »Ev. Missionskalender», 
a »Schlesische Volkskalender*, a belmissziót szolgáló 
>Christl. Volkskalender*, a Vilkommen-féle »Ev. Luth. 
Hausfreund«, a »Freimund«, s*az elszászi »Ev. L uth. Kalen-
der*. Hatalmas organuma, a prot. naptár a belmissziónak 
s különösen az evangéliziációnak. Örvendünk rajta, hogy 
a mi prot. árvaházi naptárunk oly népszerűvé vált Magyar-
országon. 

A Luther-jubileumi évben keletkezett általános ev. 
prot. missziói egyesület, mint a liberális irány egyik életre-
való organuma, a mult évről kiadott jelentése szerint 
57,153 márka bevételt s 46,643 márka kiadást tüntet 
föl. Japánban van az egyesületnek 106 fölnőtt egyháztagja. 
A tanulók száma 110. Chinában kevésbé szerencsés a 
munkássága. A német külmissziónak nagyon árt a theolo-
giai pártellentét. Egységes ev. hit- és szeretetmunkásságra 
volna itt is szükség. Elvégre is a hit és nem a theologia 
boldogít és üdvözít. Németországban ez időszerint 29 ú. n. 
munkásgyarmat áll fenn, a mely — mint Luthardt lapjá-
ban olvasom — 3600 helyivel rendelkezik. A legrégibb 



szám. 

kolonia, a wilhelmsdorfi 1882 ben a legifjabb, a lieskei, 
Szászországban, 1897-ben alapíttatott. E koloniák között 
7 katholikus. Ez az a tér, a hol az élő hit gyümölcsöket 
teremhet, 

Nagy halottja van a német tudományosságnak. Dec. 
14-ikén halt meg Berlinben a nagyhírű egyházjogtanár, 
Hinschius Pál. A politikai jellegű professzorok közé tar-
tozott, ki Momsen, Treitsch'lce, Richter és más kollégáival 
egyetemben a gyakorlati politika terén is tekintélynek 
bizonyult. Különösen tevékeny része volt a »Kultur-
kapmf*-ban s a májusi törvények kodifikálásában. A porosz 
privátdócensek jogi állásának szervezésével is ő bízatott 
meg. Legnagyobb irod. műve az 1869—1893-ig 5 kötet-
ben megjelent »Kirchenrecht der Katholiken und Protes-
tanten* című. Tömérdek tanulmányt és szakértekezést 
írt Holtzendorff encyklopádiájába, és Herzog és Mar-
quardsen tan- és kézikönyveibe. Egyik műve a porosz 
kath. egyház rendjeivel és kongregációival foglalkozott 
1871-ben. Méltán mondják róla. hogy egyik legnagyobb 
fáklyavivője volt a német tudományosságnak. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** Értes í tés . Mindazokat, a kik az »Adalékok a 

Dunamelléki ref. Egyházkerület történetéhez* című művet 
megrendelték, tisztelettel értesítem a felől, hogy a mű 
első kötete készen van s csak a miatt nem külde-
tett szét, mert azt reméltük, hogy a második kötet is 
rövid időn készen lesz, s a két kötet, könnyebbség oká-
ból, egyszerre lesz megküldbető. A második kötet elké-
szítésében azonban akadályok állván be, tisztelettel egy 
kis türelemre kell kérnem az előfizetőket. A második 
kötet, remélhetőleg pár hét alatt elkészül, s azután a 
szétküldés azonnal meg fog történni. Azokat az előfizető-
ket, a kik előfizetési összegeiket eddigelé be nem küld-
ték. tisztelettel kérem, hogy azokat címemre (Budapest, 
VII., Dembinszky-u. 30.) beküldeni szíveskedjenek. 

Hamar István, 
az egybázker. irod. bizottság 

előadója. 
* 

** Szenczi Molnár Albert Naplója, levelezése 
és irományai . A m. t Akadémia irodalomtörténeti 
bizottságának megbizásából, jegyzetekkel ellátva kiadta 
Dézsi Lajos. Budapest, 1898. az Athenaeuin nyomása, 
nagy 8-ad rétben 520 lap, ára fűzve 4 frt 50 kr. A mi 
halhatatlan érdemű zsoltárköltőnknek, szótárírónknak és 
biblia-revizorunknak most egy éve megjelent életrajzát 
most naplójának s egyéb irományainak jegyzetekkel ellá-
tott kiadása követi, ugyanazon szerzőnek, a jeles Dézsi 
Lajosnak szakavatott tollából. Szenei M. A. Naplója, 
azonkívül, hogy bepillantást enged írója lelki világába s 
életrajzához és irodalmi működése ismeretéhez részletes 
adatokat nyújt, egyszersmind a külföldi egyetemi életnek 
s a magyarországi egyházi és műveltségi állapotoknak is 

hű képét rajzolja meg. A Levelezés és Irományok (az 
úgy ne v. Album) gyűjteménye nagyobb részt azokból az 
eredeti levelekből áll, melyeket Molnárhoz a testvérei, 
rokonai, hazai és külföldi barátai és pártfogói írtak. Mind 
a Napló, mind a Levelek és Irományok most jelennek 
meg először teljes szövegükben, melyeket Dézsi értékes 
történeti jegyzetekkel világít meg. A nagybecsű munkára 
még visszatérünk. Most csak jelezni kívántuk megjele-
nését. (F.) 

** A »Szövétnek* cimű népies vallásos lap, me-
lyet eddig SZÍVÓS Béla szerkesztett, a jelen évben Budai 
János szerkesztésébe ment át. Az első mutatványszám 
már is azt bizonyítja, hogy Budai János, a ki a »Téli 
Újság* szerkesztésével jó nevet vívott ki magának, meg 
tudja válogatni, hogy mily olvasmány kell a mi magyar 
protestáns népünknek. Örvendünk rajta, hogy avatott ke-
zek vették át a lap szerkesztését, s mind a felelős szer-
kesztőnek. mind a főmunkatársnak, Zsigmond Sándornak 
személye biztosíték előttünk arra nézve, hogy a lap he-
lyes úton fog járni s nem szégyenli a Krisztus evangé-
liumát. A lap minden vasárnap jelenik meg s előfizetési 
ára egy évre 2 frt. Megrendelhető Hornyánszky Viktor 
kiadónál (Budapest, V. ker., Akadémia bérháza). Ajánljuk 
lelkésztársaink és olvasóink figyelmébe. 

** A * P r o t e s t á n s Pap* című szakfolyóirat XlX-ik 
évfolyamának 12-ik száma, Lágler Sándor és Kálmán 
Dezső szerkesztésében, Kölesden, a következő tartalommal 
jelent meg : Ó-évi esti ének. Sántha Károly-tól. — Tan-
ügyünk. R. K.-tól — Krisztus születése nagy öröm. (Kará-
csonyi.) Lévay Lajostól. — Új évi beszéd. Nemes Árpádtól. 
— Új-év első vasárnapján. Vass Tamástól. — Vízkereszt 
utáni vasárnapon. Szigethy Dánieltől. — Kánai mennyegző. 
Módra Imrétől. — Beszédvázlatok. Kund Sámueltől. — 
Törvények és rendeletek tára. Kund Samutól. — Irodalom. 
Tantó Jánostól. — Papválasztások. — Halálozások. — 
Tartalomjegyzék. — Szerkesztői mondanivalók (boríté-
kon). A lapra előfizethetni a szerkesztőknél, egy évre 4 
írttal, félévre 2 forinttal, negyedévre 1 forinttal. — Kap-
hatók még régibb évfolyamokból teljes példányok, a XVII. 
évfolyamból azonban az 1., 2., 3.,-ik számok teljesen 
elfogytak. 

** A »Magyar Könyvtár«-ból, a Lampel-cége jóra-
való vallalatából ismét öt füzet hagyta el a sajtót. A 77. 
és 78. füzet Nansen világhírű sarki utazásának leírását 
tartalmazza, melyet Nansen eredeti műve nyomán BróziJc 
Károly, ismert geográfusunk dolgozott át »Éjen és jégen 
át* cím alatt. A 77. füzetben a »Fram« útja van leírva, 
a 78 ikban pedig az a csudálatos szánút, melyet Nansen 
és Johansen tettek az északi sark íelé. — A 79-dik 
füzetben Gvadányi >Peleskei Notáriusá*-t nyomatja le a 
kiadó, Kardos Albert csinos bevezetésével és kimerítő 
jegyzeteivel. A 80-dik két hírneves olasz színművet közöl 
ú. m. Bracco >Don Pietro Caruso«-ját, melyet Zacconi 
előadásából a budapesti közönség is ismer, továbbá Verga 
>Parasztbecsület« című pompás népszínművét; mindkét 
munkát Rado Antal, ismert műfordítónk ültette át ma-

/ • 



gyarra. — Végül a 81. füzetben Mikszáth Kálmán »Homá-
lyos ügy« és >A táborszernagy halála* című két elbeszé-
lése van közölve. — Ez az öt legújabb füzet is igazolja, 
hogy a >Magyar Könyvtár* derék irodalom-népszerüsitö 
vállalat, melynek kiváló érdeme, hogy pár krért. a hazai 
és külföldi irodalom kiváló termékeit a közönség birto-
kába juttatja. A füzetek ára egyenként 15 kr., megren-
delhető a kiadó cégnél (Lampel R. Budapest, Andrássy-
út 21. sz.) 

E G Y H Á Z . 

E g y h á z i v á l a s z t á s o k . A dunamelléki ref. egyház-
kerület szavazatbontó bizottsága folyó hó 4-én bontotta 
fel a gyülekezeteknek az egyházkerületi világi főjegyzőre 
és két világi tanácsbiróra beadott szavazatait. A főjegyzői 
állásra, a beérkezett 303 érvényes szavazatból 228 szava-
zattal Hegedűs Sándor, a budapesti ref. egyház főgondnoka 
választatott meg. Az egyik világi tanácsbirói széket, a 
szavazatok abszolút többségével dr. Nagy Dezső egyház 
ker. ügyészszel töltötte be a kerület; míg a második 
tanácsbirói állásra általános szavazattöbbséget senki sem 
nyervén, a két legtöbb szavazatot, nyert jelölt között szű-
kebb körű szavazás fog elrendeltetni. — A máramaros-

•ugocsai ref. egyházmegye gondnokává György Endre 
egyházmegyei és egyházkerületi tanácsbirót választották 
meg egyhangúlag. — A felső-borsodi ref. egyházmegyé-
ben két egyházi tanácsbiróra szavaztak legközelebb a 
gyülekezetek. Az egyik állást Botos József, parasznyai 
lelkészszel töltötték be, a másik állásra azonban egy 
jelölt sem kapván általános többséget, Bodnár István és 
Dávid József között szűkebb körű szavazás rendeltetett el. 

I S K O L A . 

A tiszántúli ev. ref. tanáregyesület 1898. dec. 
29. és 30. napjain Kisújszálláson tartotta a nyáivól el-
maradt közgyűlését, melyen a tagok közelről és távolról 
szép számmal sereglettek össze. Ott voltak még a tagokon 
kivül a kisújszállási egyház és város elöljárói: Dorogi 
Lajos, Gulyás Lajos lelkészek, Pete Gábor főgondnok, 
Gaál Kálmán polgármester, Boleman Lajos főügyész és 
még többen. Ott volt és mindkét napi gyűlésen élénk 
részt vett egyházunk egyik méltó dicsekvése: Horthy 
István, főrendiházi tag s a heves-nagykunsági egyház-
megye gondnoka. — A gyűlést Bácsi Imre elnök emel-
kedett és mélyreható beszéddel nyitotta meg s azután 
sorban üdvözölte a kisújszállási főgymn. fentartótestü-
letét, igazgató-tanácsát, a várost, az egyházmegyét, és a 
tanári kart, mire az egyházmegye nevében Horthy István, 
az egyház nevében Gulyás Lajos, a város nevében Gaál 
Kálmán és a tanári kar nevében dr. Pallagi Gyula igaz-
gató mondtak szives visszontüdvözletet. — A tárgysorozat 
rendjén a jegyzői, pénztárnoki és szám vizsgálóbizottsági 

jelentés meghallgatása után Sinlia Sándor debreceni igaz-
gató tartott nagyérdekű, aktuális felolvasást, a konventi 
tanterv célbávett reviziójáról. Az ehhez fűződött eszmecsere 
után a közgyűlés kimondta, hogy a tantervreviziót szük-
ségesnek tartja, de új, önálló tanterv készítését nem. 
Molnár József, miskolci tanár a prot. iskolák hagyomá-
nyainak jelentőségéről olvasott, szélesen megrajzolt tanul-
mányt. Ezzel véget ért az első napi gyűlés s következett 
a vendégek tiszteletére rendezett s természetesen sok fel-
köszöntővel fűszerezett közebéd, este pedig bál. Másnap 
az alapszabályokat módosította és a tankönyvkiadásra 
vonatkozó szabályzatot állapította meg hosszabb tanács-
kozás után a közgyűlés. Ha majd a módosított alap-
szabály miniszterileg is meg lesz erősítve új aera kezdődik 
az egyesületben, a mikor prot. szellemű, jó tankönyvek 
kiadásával is szolgálatot fog tenni a hazai oktatásügynek. 
— Még Bobay Sándor, m.-szigeti igazgató olvasott fel a 
szülőkről a szülőknek, egy rendkívül találó és élvezetes 
elmefuttatást, mely után a tisztikart és választmányt válasz-
tották meg az új szabályzat értelmében 3 évre. Elnökké, 
nagy lelkesedés közt, közfelkiáltással Bóczy Imre válasz-
tatott, jegyzővé titkos szavazás útján S. Szabó József, 
pénztárnokká dr. Gulyás István. Végül az elnök meleg 
köszönetet mondott Horthy Istvánnak kiváló érdeklődéséért, 
az egyháznak és városnak azon feledhetetlen vendég-
szeretetért, a melyben az egyesület tagjait részeltették. Jövőre 
az egyesületet H.-Mezővásárhely hívta meg, hogy ott 
tartsa közgyűlését. (Sz.) 

P á l y a n y e r t e s v a l l á s t a n i k é z i k ö n y v . A tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület pályázatot hirdetett egy a Vll-ik 
gimn. osztályban tanítandó összehasonlító vallástanra. A 
pályázatra egy mű érkezett be, mely a bírálók (dr. Erdős 
József, Tabajdy Lajos, Vékony Sándor) szerint dicséretesen 
oldotta meg a kérdést s minden tekintetben méltó a ju-
talomra, s ez annyival örvendetesebb, mert a pályázat 
eddig sikertelen volt. A pályamű szerzője Gergely Károly, 
nagybányai ref. lelkész, előnyösen ismert vallástani tan-
könyvíró. (Sz.) 

EGYESÜLET. 
A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t a megtestesült 

szeretet ünnepét a szeretet munkáinak gyakorlásával ülte 
meg, sok száz szegény gyermek és szüle szeméből törölve 
le a könyet s örömöt és boldogságot szerezve a Krisz-
tus nevében azok között is, a kik e könyörülő szeretet 
hiján ridegen, boldogtalanul, talán leikökben Istennel és 
Krisztussal meghasoniva töltötték volna a keresztyénség 
nagy ünnepét December hó 17-én az egylet szegényeinek 
ünnepét tartották meg a rózsa-utcai imateremben ; 18-án 
a külső váci-úti és a bajnok-utcai vasarnapi iskolások 
ünnepélye; 20-án a Bezerédy-utcai és VIIL ker. barak-
beli gyermekeké; 22-én a Ferenc-utcai s a IX. ker. ' 
barakbeli gyermekeké és a budai szegényeké; 23-án a 
promontori-uti barakbeli gyermekeke és 26-án a Baldácsy-



PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

terembe és a Rózsa utczai imaterembe járó vasárnapi 
iskolás gyermekeké tartatott meg. Ezeken az ünnepélye-
ken az egyesület körülbelül 800 gyermeknek szerzett ka-
rácsonyi örömet s igen sok szegény gyermeket látott el 
jó meleg téli ruhával. — Valóban krisztusi munka az, 
a mit e nemes egyesület végez, s hogy Istennek is tetsző 
dolog, bizonysága annak az, hogy az egyesület folyton 
erősödik s mind többeket ragad meg a benne élő krisz-
tusi szeretet. — Óh bárcsak mindenfelé követnék ennek 
nemes példáját, s bárcsak ennek munkára, segítésre, 
könyörületre hívó szava helyett azok a szavak lennének 
pusztában elhangzó üres beszédek, a melyek még ma 
is azt hirdetik, hogy a buzgó keresztyén nők munkája 
csak a butítás eszköze! 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület, a Lorántffy-
egylettel karöltve, folyó hó 2-ától 7-ig tartotta meg este 
7 órakor a ref. főgimnázium nagytermében vallásos előa-
dásokkal egybekötött összejöveteleit. Az összejövetelek 
énekkel és imádsággal kezdődtek, a mely után a követ-
kező thémákról tartattak rövid beszédek: január 2-án: 
Hálaadás és vallástétel; 3 - á n : Az egyház és az egyház 
munkája; 4-én: Mit tehetnek a nemzetek az evangéliumi 
keresztyénségért, s mily hatást gyakorol az evangélium 
a népekre?; 5-én: Az ifjúság és a család; 6-án : A po-
gányok és zsidók megtérítése; 7-én: A névleges keresz-
tyéneknek az Úr Jézushoz vezetése. Az összejövetelekre, 
a melyeken az előadásokban Szilassy Aladár, az ifjúsági 
egyesület elnöke, Szabó Aladár, Petri Elek, Szöts Farkas, 
Hamar István theol. tanárok. Gergely Antal, gyűjtő fog-
házi lelkész, Kovács Lajos vallástanár, továbbá Makay 
Lajos és Firtusz Gyula theologusok működtek közre, 
mindenkor nagy számmal sereglett össze a közönség s 
buzgón, érdeklődve hallgatta végig az építő előadásokat. 
Másfelé is életbe kellene léptetni az ily épttő vallásos 
összejöveteleket, mert lehetetlen, hogy ne hirdessük a 
Krisztus evangéliumát mind alkalmas, mind alkalmatlan 
időben. Az idő szomorú jelei buzgó munkára serkentenek 
mindnyájunkat, s a jó alkalmakat, a mikor híveink lelké-
hez férkőzhetünk, áron is meg kell vásárolnunk! 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület választ-
m á n y a folyó hó 12-én, este 8-órakor, a ref. theologia 
nagytermében ülést fart, a melyre a tagok ezen az úton 
is meghivatnak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Bécsben, advent első vasárnapján 16 római 

katholikus tért át az evangélikus vallásra. A múltév folya-
mán összesen 207 áttérés történt, s újabban ismét nagy 
számmal jelentkeztek vallásos oktatásra az áttérni akarók. 

* Új buddhi s ta kéz i ra tokat kapott az orosz 
tudományos akadémia ázsiai múzeuma a kashgári orosz 
konzultól. E becses iratok részint szanszkrit, részint pedig 
egy már kihalt tibeti nyelven vannak írva. Kettő közűlök a 
Krisztus utáni első századból való. Nyirfa-kéreg tekercsre 

vannak írva. Az orosz akadémia, az iratok kiegészítésére, 
a chinai Turkesztánban műdödő svéd misszionáriustól is 
vett egy kéziratot, a mely oly betűkkel van írva, a melyeket 
még a legkitűnőbb pétervári orientalisták sem tudnak 
elolvasni. (Cs.) 

* Vasárnap m e g s z e n t e l é s e . Példaadásul szolgál-
hat az esztergomi alispánnak az a rendelete, mely a fő-
szolgabírók útján fölhívja a községi elöljárókat, hogy 
vasárnap gyűléseket ne tartsanak, hivatalos dolgokat ne 
végezzenek, nehogy a nép az istentisztelettől visszatar-
tassék. — Bizony így kellene eljárnia minden alispánnak, 
legelső sorban azonban a minisztériumoknak. 

A b u d h i z m u s terjedése. Korunk általános gondol-
kozására és életfelfogására igen jellemző, hogy Budha 
pesszimista vallása mind több követőt hódit magának. Ez 
a beteges irányzat Franciaországban ütötte fel a fejét 
legelőször, de ma már az ó- és új világban egyaránt 
terjedőben van. Párisban, Londonban s Amerikában szél-
tében jönnek forgalomba a budhista káték, sőt már 
magyar nyelven is jelent meg egy. Sajnálatos jelenség ez, 
a mely az üres, vallástalan közgondolkozás és életfelfogás 
bizonysága. A materializmus, a léha élet s az ennek követ-
keztében beállott élet-unalom természetesen hozza magával 
a budhizmushoz való vonzódást, a mely a túlvilági élet, 
a jutalmazás és bűnhődés helyett a teljes megsemmisülést 
prédikálja. Értjük, hogy azokra nézve, a kik már kiélték 
bűnös könnyelműséggel a földi életet s a kik előtt, bűnök-
kel terhelt lélekkel a jövendő Ítélet rettenetes, de a kik 
háborgó leikök valamelyes megnyugtatását még sem nél-
külözhetik, kedvesebb a teljes megsemmisülést hirdető 
budhizmus, mint a Krisztus vallása, mely a földi életben 
tiszta erkölcsiséget követel, a jövő életben pedig kárho-
zattál fenyegeti a bűnös embert. De ezzel a magyarázattal 
a keresztyénségnek nem szabad megelégednie s e szomorú 
jelenség felett napirendre térnie; hanem a r r a kell töre-
kednie, még fokozottabb erővel, hogy újjászülő, megszen-
telő erőit mindinkább beleoltsa az emberek lelkébe s 
megkedveltesse velők az evangéliom boldogító igazságait. 

* A g y e r m e k e k ö n g y i l k o s s á g á r ó l elszomorító 
adatokat mutat ki a poroszországi hivatalos statisztika. 
1887-től 1896-ig Poroszországban négyszázhét gyermek 
dobta el magától önként az életét s egy se volt köztük, 
a melyik a 15-ik életévét betöltötte volna. Az öngyilkos 
gyermekek közt volt 331 fiú és 76 leány, s mindnyája 
iskolás gyermek volt. Szomorú jele ez is az időnek, a 
mi csak arra ösztönöz, hogy gyermekeink vallásos neve-
lését s a szülőknek és munkaadóknak a keresztyéni bánás-
módra figyelmeztetését el ne hanyagoljuk. 

* Kép a p o g á n y vi lágból . A nepauli (Észak-India) 
királyné öngyilkossá lett, a miatt, hogy a himlő eltorzí-
totta az arcát. A király, ki nejét igen szerette, először a 
kezelő orvosokon töltötte ki bosszúját. Levágatta orrukat és 
fülüket; aztán pedig az istenekre került a sor. Kihordatta 
a templomból a bálványokat és töltött ágyú elé állíttatá. 
A tüzérek eleinte vonakodtak elsütni az ágyút ; de mikor 
néhányat fölakasztatott, a többi engedett a parancsnak s a 



bálvány-isteneket izzé-porrá lövöldözték. Az ily lelki sötét-
séget valóban csak a krisztus evangéliumának fénye 
volna képes eloszlatni. (Cs.) 

* Vasúti harangok eladása. Az eltávolított vasúti 
harangokat a vasúti üzletvezetőségek eladják, és pedig 
egyházi és iskolai célra félárért, kisebb egyházaink és 
iskoláink figyelmét felhívjuk e dologra. Az érdeklődők 
forduljanak a m. kir. államvasutak üzlet vezetőségéhez. 

* A s p a n y o l - a m e r i k a i háború alatt az amerikai 
biblia-terjesztő társaság gondoskodott arról is, hogy a há-
ború veszedelmei között a katonák ne maradjanak vallásos 
vigasztalás nélkül. Ott jártak kolportőrjei a harcz mezején, 
s az amerikai katonák közt 50.000, a spanyol katonák 
közt pedig 3500 uj testamentomot osztottak szét. 

GYÁSZ ROVAT. 
f S i m á n d y Kál lay Miklós, az abauji Bent ref. 

egyház lelkipásztora, élete 61-ik évében, hosszas szenve-
dés után, mult évi december hó 25-én elhunyt. 

f Moravecz Károly, a hódmező-vásárhelyi ref. egy-
ház pusztai lelkész-tanítója, mult évi december hó 19-én, 
rövid szenvedés után hirtelen elhunyt, 45 éves korában. 

f N a g y Ferencz , a kecskeméti ref. kollégium ta-
nára f. hó 2-án, élete 56 ik, tanár] működése 28-dik évé-
ben, Kecskeméten szívszélhűdésben kirtelen elhunyt. A kecs-
keméti kollégium egyik legkiválóbb tanerejét, a dunamelléki 
tanári kar egyik legtiszteltebb kartársát vesztette el az 
elhunytban. Nagy Ferenc S.-Gidófalván, Háromszékmegyé-
ben, papi családból származott, testvéröcscse volt Nagy 
Lászlónak, a hírneves Szilágy-szolnoki esperesnek. Közép-
iskoláit N.-Enveden és Kolozsvárit végezte, a filozófiai és 
theologiai tanfolyamot Budapesten, a ref. theológiai akadémián 
hallgatta, nagy szorgalommal és kiváló sikerrel. Kedves 
tanítványa volt Molnár Aladárnak, Ballagi Mórnak és Kovács 
Albertnek. A pesti theol. akadémia támogatásával egy 
évet Edinburgban töltött tanulmányai öregbítése végeit. 
Haza kerülve külföldről, egy évig katekheta és gimnáziumi 
segédtanár volt Budapesten, Török Pál főnöksége alatt, ki 
a vasszorgalmú és erős fejű fiatal tudóst rendkívül meg-
szerette s a Tatay András halálával megüresedett egyház-
kerületi tanszékre választatta meg Kecskemétre, 1871-ben. 
Ettől fogva egész haláláig Kecskeméten működött a nagy-
tudománvú és nagy erélyű kis ember. Köztisztelet és 
becsülés környezte munkás életét. Fördős Lajosnak, a 
híres kecskeméti papnak és esperesnek egyik bizalmasa, 
a tanári karnak egyik oszlopos tagja volt. Jó ideig a jog-
akadémián is adott elő bölcsészeti tárgyakat, a főgimná-
ziumban a bölcsészetnek s magyar nyelv és irodalomnak 
volt avatott tanára. Az irodalomban »A bölcsészet tör-
ténete« című kézikönyvvel, a társadalomban közhasznú 
tevékenységgel örökítette meg nevét. A dunamelléki tanári 
gyámegyletnek másfél évtizeden át volt hűséges pénztár-
noka s a dunamelléki tanároknak zsinati képviselője. — 
Temetése f. hó 4-én ment végbe, a kollégium s a város 
impozáns részvételével. Béke hamvaira, áldás emlékére ! F. 

Szerkesztői üzenetek. 
F. Gy, Pürkerec . A cikket megkaptuk, de jobb 

szeretnénk, ha a vallástanítás reformjának ahhoz a ter-
vezetéhez szólana hozzá, a mely Lapunk mult évi 48— 
50. számaiban volt közölve. — Az egyház történetéről 
hozzánk küldött cikk egészen közölve volt Lapunk mult 
évi 5. és 6. számában. 

R K. Balsa. Új évi jókivánatait köszönjük s mi is 
viszont minden jót kívánunk. A rekriminációra nézve 
csak azt felelhetjük, hogy a kalászok egy része R. jegy 
alatt megjelent, a másik részét pedig, szerkesztői techni-
kából, miután egy másik cikkünk is épen arról a dolog-
ról szólt, kénytelenek voltunk abba beolvasztani. Azt a 
részt is azonban evidenciában tartjuk. 

A D A K O Z Á S . 
A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t által a nagy 

emJékű királynénk nevére létesítendő •> Erzsébet-alap«-ra 
a mult hét folyamán adományokat küldtek: úszódi. ref. 
egyház és hívei, Orosz Endre lelkész útján 4 f r t ; szent-
bencdéki ref. egyház hívei, Boncz Gyula lelkész útján 5 frt 
30 kr t ; Gödöllei József m.-peterdi ref. lelkész 50 kr. — 
Új év első napján a budapesti ref. templomokban eszkö-
közölt gyűjtés alkalmával a perselyekbe és tányérokba 
befolyt: a Kálvin-téri templomban (az egyház javára 
25 frt levonása után) 102 frt, a fazekas-téri templomban 
(3 frt levonásával) 29 frt, a zuglói templomban (3 frt 
levonásával) 6 frt 50 kr., a rózsa-utcai imaházban (5 frt 
levonásával) 31 frt, összesen 168 frt 50 kr. Budapest, 
1899. január 4-én Szöts Farkasné, az egyesület pénz-
tárnoka. 

Lapunk támogatására t i s z t e l e t t e l é s biza-
l o m m a l fö lkérjük t. o lvasó inkat . Megval l juk, hogy 
m i n d anyagi , mind sze l l emi erősödésre n a g y szük-
sége van, hogy jól i s m e r t fontos h i v a t á s á n a k m e g -
fe le lhessen . Különösen a l e lkész u r a k a t kérjük 
t i sz te le t te l , hogy L a p u n k a t a m ü v e i t k ö z ö n s é g g e l 
m e g i s m e r t e t n i és m e g k e d v e l t e t n i sz iveskedjenek . 
A v i lág i e l em részéről eddig n a g y o n m o s t o h a pár-
to lásban részesü l tünk . Küldjenek be k iadóhiva-
ta lunkhoz e lmeket , s mi bárkinek s z í v e s e n j u t t a -
tunk m u t a t v á n y s z á m o k a t . A lap e lőf izetés i ára e g é s z 
évre 9 frt, fé lévre 4 frt 50 kr., de a csekélyebb f ize-
tésű (IV. és I l l -d ik o sz tá lyú e g y h á z b a n szolgáló) 
l e lkészeknek , káp lánoknak , v a l l á s t a n á r o k n a k stb. 
küldjük egész évre a Lapot 6 frt, fé lévre 3 frt 
k e d v e z m é n y e s áron. 

Szerkesztő és kiadóhivatal. 

Felelős szerkesztő : Szöts Farkas. 
Főmunkaiárs : Hamar István, 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztősig' : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 
cimzendök. 

KiiidO'hivalal : 
Flornyánszky Viktor könyvkeresltedése (Akadémia 

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

Felelős szerkesztő és laptuiajdonos : 
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 : 
Fé lév re : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

JEr/yes szám ára ttO kr. 

r«W2 :> y* Víg i-• * 

A magyar közéletnek, a református egyháznak és kul turának, s közelebbről az 
erdélyi egyházkerületnek nagy halottja van: 

S Z Á S Z D O M O K O S 
erdélyi püspök, főrendiházi tag, kolozsvári lelkész stb. 

élete 61-clik, lelkészsége 40-dik, püspöksége 14-dik óvóben Kolozsvárott, f. hó 8-án, régebbi 
szervi bajának rohamos felújulása következtében, hirtelen ós váratlanul itt hagyta 
küzdelemteljes földi életét. 

Családjára mély gyászt borít, kerületében nagy űrt hagy váratlan halála. Mint a 
százados tölgy, ha a vihar kidönti, hatalmas zuhanásával megrendíti a földet s mély űr t 
hagy környezetében : úgy rendítette meg a sziveket s oly nagy ürt hagyott maga után az 
erdélyi egyházkerületben a nagy püspök hirtelen kidőlte. 

Hires ós nagy püspöke volt erdélyi egyházkerületünknek. Tehetségben kimagasló, 
beszédben hatalmas, erólyessógben páratlan, életmódban nagyúrias, nagyra törésben egye-
düli. A tervezésben gyors ós találékony, a kivitelben bátor, sőt merész, az eszközökben 
nem mindig válogatós ; a mit egyszer helyesnek ós szükségesnek fölismert, abban r e n -
díthetetlenül szilárd s bámulatosan kitartó. Nagy elméje, vas-akarata, nagy szenvedélye 
és impozáns alakja tiszteletet parancsoló. 

Papi ós püspöki működésének az volt a főtörekvése, hogy nagygyá és erőssé tegye 
egyházkerületét a szellemiekben is, de kiváltkép az anyagiakban, s hogy nevét nagy 
alkotásokkal örökítse meg egyházában. Visszaállítani Erdélyben a protestántizmust abba 
az erőbe ós külső hatalomba, melyet a fejedelmek korszakában élvezett : ez volt nagyra-
törő lelkének magasztos ideálja ós emésztő lángja. Lázas tevékenységű élete szakadatlan 
láncolata e nagy alkotásokért vívott erős küzdelmeknek. 

Fiatal korában lánglelkű szónoklataival aratott babérokat Kolozsvárott és bérces 
hazájában. A hetvenes években irói és szerkesztői tevékenységével Királyhágón innen 
is ismertté lett a neve. A debreceni zsinaton (1881) erdélyi egyházkerületünk egyház-
jogi különállásának ós speciális jogainak volt hatalmas és sikeres védelmezője. Az egyházi 
unió létrejötte után az egyetemes egyház ügyeiben is vezérszerepre emelkedett, s mindjárt 
188o-ban az országos Közalap támogatásából gyors kézzel szervezte az erdélyi misszió-
ügyet, az úgynevezett körlel készségeket. 

Egyházerősítő nagy terveit azonban püspökké lótele (1885) után valósítja meg 
gyors egymásutánban. Kerületében erős kézzel s heves el lenmondás kíséretében közpon-
tosítja a gyülekezetek és kollégiumok közalapítványszerű értékpapírjait , melyeknek sze-



rencsés conversiókhól nyert jelentékeny tőke- és 
kamat-szaporulatát egyházkerületi közcélokra 
fordítja. Majd az országos Közalapnál viszi ke-
resztül ismeretes tőke-segély tervezetét, mely 
annyi roskadozó gyülekezetet állított lábra s 
melynek Erdélyre eső jelentékeny pénzerejével 
42 uj templomot építtet, számos új lelkészséget 
szervez, számtalan gyenge parókhiát erősít meg 
egyházkerületének nemzetiségi vidékein, a mint 
ez ama domborművű térképen is látható, melyet 
püspöki működésének tizedik évfordulójára 1895-
ben készíttetett. 

Nagy szervező erejének fényes bizonyítéka 
az országos lelkészi gyámintézet is, melynek ter-
vezetét hosszas előmunkálatok után, ő készítette 
el s nagy részt az ő nagy erélyének köszön-
hető, hogy ez az áldásos intézmény, annyi siker-
telen törekvés után, 1896-ban tényleg létrejött 
s ma az egész református lelkészi kar özvegyei-
vel és árváival érezteti jótékony hatását. 

Működésének koronáját azonban a kolozs-
vári theologiai akadémia és tanári internátus 
megteremtése alkotja. A református lelkészkép-
zés színvonalának emelése és a tanárképzés 
egyházias irányba terelése volt ez intézet küz-
delmes megalkotásánál a főcélja. Ezért dolgo-
zott és küzdött, ezért emésztődött és szenvedett 
a legtöbbet. Huszonegy esztendőnek kitartó, foly-
tonos, néha ádáz küzdelme fűződik ehhez az 
intézethez, melyet a nagyenyedi theologiai aka-
démiai romjain, nagyszerű helyiségben, fényes 
berendezéssel 1895-ben nyitott meg s melyet 
koronás királyunk is megtisztelt magas látoga-
tásával. 

Ám a nagy alkotásokhoz szükséges anyagi erők 
előállításában végtére kimerült, nem az ereje, 
nem bátorsága, nem is a kitartása, hanem a — 
szerencséje. Későbbi pénzügyi műveletei nem vál-
tak úgy be, mint a korábbiak. Régi ellenfelei s 
személyes ellenségei ezen vérszemet kapva, zöld 
asztal mellett és napi sajtóban vészkiáltásokkal 
töltötték be az országot. És a nagyerejű és 
nagy tekintélyű püspöknek a legutóbbi egyház-
kerületi gyűlésen és legújabb tervezetével, a 
kolozsvári Szeretetházzal már azt kellett tapasz-
talnia, hogy non omnia possumus. Régi munka-
vezetői részben elpártoltak tőle, megnövekedett 
ellenzéke fölülkerekedett s őt épen a legválsá-
gosabb időpontban ragadta ki e küzdelmes földi 
életből a halál hatalma. 

Alkotásainak értékét végleg az idő tűzpró-
bája mutat ja meg ; többször kifogásolt modora 
és eszközei fölött a történelem mondja majd ki 
a döntő í téletet : de személye kiválósága, egy-
háza hő szerelme, nagyra törő hatalmas lelke 

ós bámulatos egyházi munkássága előtt tiszte-
lettel ós csodálattal hajolnak meg kortársai, elv-
barátai szintúgy, mint ellenfelei. És ha nagy 
következetességgel kifejtett csudálatos munkás-
ságának értékét egykor talán lejebb szállítja is 
a történelem szigora : mi kortársak nem vonhat-
juk meg tőle az elismerést, hogy nagy tehetség-
gel nagy dolgokat művelt s óriási munkásságát 
egészen az egyházának szentelte. Ennek nagygyá 
tételéért ólt, ennek izzó szeretete s az érette 
való lázas tevékenység emésztette föl nagy élet-
erejét. 

Molliter ossa cubent, sit quúeís terra levis ! 

Sz. F. 

Életrajzi adatait a következőkben közöljük. 
Szász Domokos ev. ref. püspök Nagy-Enye-

den, 1838. május 25-én született. Atyja vezetése 
mellett tanult egész 1851-ig, a mikor a maros-
vásárhelyi főgimnázium hetedik osztályába lépett. 
Már tizenötéves korában letette az érettségi vizs-
gálatot. A theologiátKolozsvárott végezte 1855— 
1859-ben, ugyanott 1859 augusztusban lelkész-
szó választották. Egy esztendővel később kül-
földre ment és egy esztendeig a heidelbergi 
egyetem hallgatója volt. Egyházába 1861-ben tért 
vissza s ettől fogva élénk részt vett, sokszor in-
téző szerepet játszott az erdélyi egyházkerület, 
valamint egyháza és Kolozsvár városa mozgal-
maiban ós küzdelmeiben. Egyházkerülete igazgató 
tanácsossá, 1878-ban generális nótáriussá, ál lan-
dóan konventi taggá, 1881-ben a debreceni zsinat 
tagjává, 1885. május 26-án végre püspökké vá-
lasztotta, a mely hivatalánál fogva rendesen részt 
vett a konvent üléseiben s részt a buda-
pesti zsinaton is, mindenütt vezérszerepet vive. 
Fontos tényező volt a magyarországi Protes-
táns egyesület megalakításban is, a melynek 
azután fönnállása idején folyton választmányi 
tagja volt. Legutóbb az Erdélyi Múzeumegye-
sületnek alelnöke, a Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaságnak választmányi tagja, legbuzgóbb 
taggyűjtője és pártfogója, ki a mult közgyűlésen is 
ezer f r t alapítványt tett rá. Tagja volt 1896 február 
25 óta a főrendiháznak is. Működésének súlypontja 
azonban püspöki hivatalára esett. Találékony szel-
leme pihenést nem ismerő tevékenységgel igyekezett 
egyházkerületét anyagilag is virágzásra emelni. 
De működésének ereje a kolozsvári theologiai 
akadémiának megalapítására esett. Huszonegy 
éves küzdelem után 1895 őszén nyitotta meg ez 
intézetet nagyszerű helyiségben, mintaszerű beren-
dezéssel megajándékozván azt úgy a maga, mint 
Pap Gábor dunántúli püspök hátrahagyott és 
általa megvásárolt gazdag könyvtárával. Aztán 



az egyházkerületi lelkészárvák elhelyezésére szol-
gáló árvaházat s a kolozsvári egyház harmadik 
templomát vette gondozás alá. Az összes magyar 
református lelkészek özvegyei és árvái részére 
1896-ban alkotott egyetemes gyámintézet alap-
szabályait hosszas előmunkálatok után ő készí-
tette el és az úgynevezett tökesegélyezés, a mely 
annyi sülyedő egyházat állított lábra, szintén az 
ő tervei szerint hajtatott végre. Püspöksége előtt 
sokoldalú írói munkásságot folytatott. A költé-
szet terén is működött, ele főleg az egyházi iro-
dalomban fejtett ki munkásságot. Az Erdélyi Pro-
testáns Közlönynek 1871—76- ig főmunkatársa, 
1877—84- ig szerkesztője s az azz^l megjelent 
Prédikátori Tárnak, Szász Gerővel együtt szintén 
szerkesztője volt. Ebben ós a P. E. ós I. L.-ban 
cikkelyei, valamint a Prédikátori Tárban, a Fördős 
Szász-féle Papi Dolgozatokban ós a Kalászokban 
prédikációi és agendái nagy számmal jelentek meg. 
Ünnállóan közzétett ily irányú műve i : A romá-
niai misszió története, tekintettel Czelder Márton 
működésére (Kolozsvár, 1870); A konfessziók 
kérdése, különös tekintettel az ú. n. apostoli hit-
formára (Pest, 1872); A vallásos eszmék törté-
nete (2 köt., Kolozsvár, 1870—1873); A kolozs-
vári ev. ref. egyházmegye emlékirata az erdélyi 
ev. ref. egyházkerület papnevelője ügyében (Ko-
lozsvár, 1874); A kolozsvári m. kir. tudomány 
egyetemmel kapcsolatban fölállítandó ev. ref. 
theologiai fakultás ós tanárképző tervezete 
(Ugyanott 1875); Válasz Kovács Albert úrnak 
az erdélyi ev. ref. egyházkerület papnevelője 
ügyében (Ugyanott 1875); Emlékirat a házas-
sági törvénykezés terén mutatkozó kontroverziák 
tárgyában (Budapest, 1892); továbbá számos ha-
lotti beszéd. Kiadta végül a következő, nem 
theologiai irányú könyveket: Egy falat kenyér 
története (Macé J. nyomán, Kolozsvár, 1868); és 
az ószakamerikai Egyesült-Államok története, 
Laboulaye után Huszár Imrével fordítva (Buda-
pest, 1873). 

Betegsége régibb keletű szívbaj volt, mely-
ből azonban deczember végén annyira gyógyulni 
látszott, hogy december 30-án még elnökölt 
az igazgató tanács ülésében. Halálát folyó hó 
8-án, eléli egy órakor, egész váratlanul szív-
szélhűdés okozta. Halálos ágyánál ott volt fele-
sége szül. Nagy Ilona ós fia ifj. Szász Károly, 
volt országgyűlési képviselő. Halála országszerte 
mély részvétet, egyházkerületében általános meg-
döbbenést keltett. 

Anyaszentegyházunknak egyik leghatalma-
sabb oszlopa dőlt ki benne. 

Az evangéliumi egyházak külmissziói 
munkája.* 
(Csel. IV. 9—12.) 

Salamon templomának »Ekes kapuja® alatt 
egy magával jó tehetetlen nyomorék koldul nap-
nap után. Rámosolyog a szent föld átlátszó kék 
ege, az olajfák hegyének balzsalmas levegője lengi 
körül. Az »Ekes kapu« lágyan hajló ívei, kar-
csú oszlopai, melyeket Libanon czédrusaiból fara-
gott messze földnek leghíresebb faragója, veszik 
körül. A Kidron partjáról mandragórák illata, 
pálmafák hűse hívogatja. Oh ! micsoda kegyetlen 
ellentét az a mosolygós ég, az a pazar termé-
szeti áldás, az a tarka pompásság az ő nyomo-
rúságához. Mikor neki ez a környezet nem való 
egyébre, csakhogy kolduljon benne. Mert örök-
lött bénasága helyhez köti, gyönyörködni vágyó 
lelkét lenyűgözi. Vagy talán szenvedéseiért kár-
pótolta volna fenséges környezetével a gondvi-
selés? Minden nap elhozzák ide ápolói. S ő 
minden nap látja erre elhaladni a boldog egész-
séges embereket, kik filléreikkel igyekeznek 
enyhíteni sötét búján, nagy nyomorán. Az idő 
pedig minden nappal közelebb hozza a kérlel-
hetetlen halált, hogy elvegye tőle azt, a mije 
voltaképen sohase volt — életét. 

De íme egy napon két férfiak mennek az 
»Ekes kapun« át, ama názárethinek seregéből. 
A szegény koldus reájok emeli tekintetét s várja 
a megszokott alamizsnát. Boldog koldus! többet 
kapott. A mint ott eltasult szívvel, fáradt sze-
mekkel nézné a kettőt, csak megszólal az egyik: 
» ezüstöm, aranyom nincs nekem, a mim pedig van, 
azt adom neked : a názárethi Jézus Krisztusnak 
nevében mondom, kelj fel ós já r j cc (Csel. III. 6.). 
Áldott szavak, drága beszéd ! A zsugorodott ta-
gok megépülnek, a holt tetembe élet ár ja pezs-
dül, s az előbb még mozdulni képtelen nyo-
morék felszökik ós dicséri az Istent. Csak most 
veszi észre, hogy balzsamos a levegő, édes a 
mandragóra illata, bájos a madár dal, kedves a 
pálmafák hűvöse, kedves az élet. Mindezekben 
pedig végtelen az Úrnak dicsősége. 

Az ékes kapu alatt, melyet az Ur saját dicső-
ségére emelt, s melynek boltozatja a kiterjesz-
tett erősség, zsámolya a legistenáldottabb föld, 
oszlopai az égnek nyúló bércek, beszédes patakja 
az örökké morajló tenger, pálmája s mandra-
górája az exotikus világ temérdek flórája; leve-
gőjót a nárdus, cinnamona s az orchideák szám 
nélküli serege teszik balzsamossá, — mondom, 
az ékes kapu alatt hány millió ilyen nyomorult 

* Elmondatott a Lorántffy Zsuzsánna és a Ref. ifj. egyletnek 
az év első hetében tartott imaóráján. 1899. jan. 6-án. 
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béna koldus ül ma is, várva az elmenők kö-
nyörületét s eljutva az el nem kerülhető halálba. 

A nap tüzes csókja mindent életre kelt 
körülöltök, a soha nem pihenő lágy szellő, mely 
a mindenség elevenségéről mond örök dalt, 
csak nekik a halál altató melódiája. 

Bizony a föld legáldottabb, legszebb részein 
lakozó pogányok, mozdulni nem tudó, megzsugo-
rodott tagú, lassú, de biztosan pusztuló koldúsok. 

A mellettök el-elhaladó gazdagok : Moham-
med, Buddha, Con-fu-tse, Zoroaszter, a Dalai Láma 
dobnak egy-egy fillért a koldus kalapjába, a mi 
azonban csak a továbbtengésre elég, de a meg-
gyógyulásra, az életre kevés, nagyon kevés. 

Nézzétek csak Afrika népeit, miként élnek. 
Hogy lesi egyik nép a másikat, egyik testvér a 
mást, hogy elfogja s eladja saját vérét - - pálin-
káért. Azon meg elveszítse egész eszét, életét. 
Milyen mozdulatlan, milyen korhadó népek az 
ékes kapu alatt szenvedő koldúsok. 

Vagy nézzünk át a szomszédba, atyafilá-
togatóba, a közönségesen is »beteg ember«-nek 
nevezett mohammedán nép legközelebbi kép-
viselőjéhez, a törökhöz. Micsoda áldott ország; 
milyen szerencsétlen nemzet. Az asszony ott 
csak árúcikk, de nem hitves, nem anya, s ez a 
hazugság elernyeszté az egykor erős nép iz-
mait, s most csonkán, bénán fekszik »a fényes 
kapu« alatt s összeszorított fogakkal várja a 
halált. 

Hát az Éden kert helyén lakó nép boldog-e? 
A hol legkékebb az ég, legbujább a földnek 
termő ere je? Az egyik épen most t iportatja 
agyon unott életét a szent elefántok lábai alatt, 
a másik a szent Ganges habjaiba temeti ke-
servét , ba j á t ; s a partról irigykedve nézi test-
vére a boldogot, ki már elérte a nirvanaht, 
a teljes megsemmisülést, legfőbb célját, legnagyobb 
boldoságát Elő- ós Hátsó-India minden lakójának, 
szegény, beteg, koldúsának. 

Csak úgy röptében mutatok még néhány 
képet. Látjátok ott a földnek legrégibb világi művelt-
séggel bíró népét, kinek fejedelme a »Nap fia«, 
földje a boldogság országa. Gyermekeit úgy hányja 
el, ha terhére vannak, mint nálunk a felesleges 
állatkölyköket, s hogy elfelejtse nyavalyás vol-
tát, szíja egyre, szíja az opiumot, melytől édes 
az álom, bomlik a józan ész. Azok a fénytelen 
szemű, bizonytalan járású, reszkető alakok, az 
a közmondásossá vált mozdulni nem akarás — 
inkább nem tudás — a koldús kijnainak nagy 
nyomorúságáról beszélnek. 

Ausztrália, Amerika s a szigetvilág is ten-
áldotta ékes kapuja alatt is csak ilyen rettentő 
kórokban sinlő pogány embereket láttok. Egyik 
helyen attól lesz erős az ember, bölcs, meg okos 

is, ha sokat gyilkol le testvérei közül; másutt 
csak akkor, ha meg is eszi őket. Amott véres 
emberi szivet tart az égre a beteg ember, de 
gyógyulást csak nem lel benne; fogy, sorvad, 
mozdulni nem tud, száma vész lassan-lassan a 
fényes égalj szegény koldúsának. 

De még se. Bizonyára hallottátok már, hogy 
itt ós amott gyógyul a beteg. Ott van Japán, ki 
ezelőtt 30 évvel még béna volt, beteg,, mint 
testvérei. Ma már olyan hatalmakkal szemben, 
mint az Egyesült-Államok és Németország, tekin-
tetbe jő. Tagjait erő jár ta át, fektéből fölkelt s 
most örül az életnek és dicséri az Istent. Hon-
nan ez? 

»Mivelhogy tudakoztok e jótétemény felől : 
tudtotokra légyen . . . és Izráel egész népének, 
hogy a javulás a názárethi Jézus Krisztusnak neve 
által történt, a ki megfeszíttetett, de Isten fel-
támasztotta®. (Japánban előbb volt, és több ke-
resztyén egylet van, mint nálunk.) 

íme itt és ott feltűnik ez a kettő, a szelíd 
képű, meg a tűztekintetű, és hallatszik az ige: 
»Ezüstöm, aranyom nincs nekem, de a mim van, 
azt acíok: a názárethi Jézus nevében mondom 
kelj fel ós járj«. 

A keresztyén missziót, a pogányok megté-
rítését, a szegény koldusok gyógyítását 280 tár-
saság vagy misszionáló egyes egyház míveli. 
400 nyelven, illetőleg nyelvjáráson hallatszik már: 
»Kelj fel és járj!« 

Nyolcezernél több hittérítő, ötezernél több 
férfi s háromezernél több nő hirdeti a názá-
rethi Krisztusnak megelevenítő nevét. 

Micsoda hatalom lehet az, mi annyi gyenge 
asszonyt a kimondhatatlan veszélynek, sokszor 
a biztos halálnak elébe visz. Majd meghalljátok. 

Az ékes kapunak 11.400 helyén hangzik 
az evangélium, mely idvességre való erő. A 
hittérítőket 47.000 benszülött tanító segíti nehéz 
munkájokban. A megkeresztelt pogányok száma 
fölözi a három milliót. De hát mi ez ahhoz az 
ezer millióhoz képest, a ki még ott hever holt-
elevenen a föld porában ? 

Egy kissé későn fogott hozzá a keresztyén 
egyház a térítés, a gyógyítás munkájához. De 
hát a nemes gyümölcs sokáig érik. A XYI és 
XVII. században már próbálkoztak ugyan az 
evangéliumi egyházak a pogány misszióval; de 
igazi lendületet csak a francia forradalom után 
nyert a dolog. 

Hát mi magyarok tettünk-e valamit már 
ezen a téren Krisztusért? Bizony édes keveset. 
Jóformán semmit. A mult évben a »Iiis Tükör® 
olvasói felvették egy pogány gyermeknek a dol-
gát, s azt neveltetik Indiában, hogy a magyar 
nemzet hittérítője legyen. 



De minek ez is. zúgolódnak némelyek. 
Nincs-e elég nyomorult, téríteni, gyógyítani való 
pogány közöttünk is? 

Van bizony elég. De épen ezért kellene, 
hogy nekünk is legyenek misszióink, misszioná-
rusaink. Hogy meglássuk, hogy az a, Krisztus, 
a kit mi annyiszor megfeszítünk, s a kit Isten 
csodás kegyelme annyiszor fel támaszt : »ama kő, 
melyet itt semminek állítanak«, az a Krisztus 
a »szegeletnek fejecc, a mieinknél még nagyobb 
lelki sötétben is. 

És meglátnánk, hogy ^Nincsen senkiben 
másban idvesség, és nem adatott emberek között 
más név, mely által kellene nekünk megtartat-
ni! nk«. 

Mert ha látnánk, hogy hiába próbáltuk az 
»ékes kapu« alatt heverő, haldokló népet életre 
kelteni,Mohammed, Zoroaszter, Confucius, Buddha, 
Isis, Brahma, Ormuzcl s a fetishek légióinak 
nevével, hanem csak az egy Krisztus nevére kezdett 
j á rn i : úgy talán észrevennénk mi is, hogy hiába 
próbáljuk megromlott erkölcseinket, erőinket, 
beteg szivünket, lelkünket a tudomány, művé-
szet, pénz, hatalom, anarkhia, szociálizmus, huma-
nizmus, pietizmus, "római pápa, spiritizmus ós 
tudom is én még kinek a nevével gyógyítani; 
hanem csak az egy Krisztus nevére gyógyul az 
meg, mert nem adatott más név emberek között, 
mely által megtartatnánk. 

Ezért volna szükséges nekünk a külmisz-
szió. Mikor a zsidók is látták volna az »Ékes 
kapucc alatti gyógyítást, megnémulának s döbbenő 
szivvel mondogatták : »Bizony csoda ez !« Oh ! 
ha mi is ilyeneket látnánk, hogy a mifiaink, 
a mi leányaink ós testvéreink cselekesznek, mi is 
ilyeneket mondhatnánk, s hogy gyógyulna attól 
sebes szivünk, hogy éledne hamvadó hitünk, 
hogy állna lábra zsugorodott lelki életünk ós 
megújulva, hogy dicsérnénk az Istent. 

Már a kezdet megtörtént, mintha ama két 
tanítvány közelgene. Nem több történt ennél. 
Maga a Krisztus jár közöttünk, kinek nyomában 
élet fakad. 

Becsüljük meg ezt a fakadó életet édes 
Atyámfiai és imádkozzunk a tanítványokért, hogy 
veszedelem nélkül eljuthassanak az »Ekes ka-
puk® alá, hol kék az ég, nevetős a nap, hol a 
mandragórák illatoznak ós pálmák hűse hivogat, 
hol fűszeres a levegő, dalt duclol a szellő, s a hol 
olyan nyomorult, olyan tehetetlen, zsugorodott 
kezű és lábú magukkal jó tehetetlen koldusok, 
a mi tulajdon édes testvéreink, feküsznek. 

Gergely Antal. 

ISKOLAÜGY. 
Az ev. ref. egyház és — tanítói.* 
Lelkem teljességéből s szivem mélyéből 

szeretem egyházamat, val lásomat! Szeretem hit-
cikkeiért, egyszerűségében is elmét világosító, 
szivet nemesítő s üdvösségre vezető tudomá-
nyáért ! Mint magyar ember, szeretem s nagyra-
becsülöm benne a »magyar vallás«-t, mely a 
régi, nehéz időkben a magyar alkotmánynak, 
szabadságnak, önállóságnak erős bástyája s biz-
tos menedéke vala! Ennek fenmaradása és 
felvirágoztatása tehát nemzeti szempontból is — 
életszükség. E szent cél érdekében közremű-
ködni minden egyháztagnak kötelessége, még 
inkább nekünk — tanítóknak ! Különösen nap-
jainkban, midőn egyházunk oly nagy megpró-
báltatásoknak van kitétetve! Olyan őrállók, mint 
a »véteményes kert® vallástanítói, az istentisz-
telet ájtatosságán munkáló léviták, az egyház 
közigazgatási, sőt cura-pastoralisi teendőiben részes 
praeoransok, a népiskolai tanügy hivatásos szak-
emberei, a lelkésznek sok helyen egyetlenegy 
intelligens munkatársa — az ev. ref. néptanítók 
— nem mellőzhetők kár nélkül a hívek egyhá-
ziasságán hitbuzgóságán stb. munkálkodó lel-
készek részéről! Egy vallásos lelkületű tanító 
megbecsülhetetlen munkatársa lehet lelkipászto-
rának ! Csak így — karöltve és egyetértve — 
alkothatnak sikeresen s áldásthozólag a hívek 
körében és csak így terjeszthetik köztük az — 
Istenországát! 

E szempontból tekintve a dolgot, nagyon 
kívánatos, hogy a lelkész ós tanító között min-
dig ós mindenütt a legszívélyesebb viszony 
álljon fenn s a felekezeti tanító szeretettel ós 
ragaszkodással csüngjön egyházán ós vallásán! 
Személyi vagy tárgyi ellentétek, véleménykü-
lönbségek ; rövid ideig tartó félreértésekre ve-
zethetnek, de az egyház java és a hivek üdvös-
sége parancsolólag követelik, hogy . . . »a nap 
le ne menjen a ti haragotokon!« . . . A lelkész 
ós tanító idegenkedése, haragtar tása vagy gyű-
lölködése: konkolyhintós a hívek között, a biza-
lom, tisztelet ós szeretet virágjainak elfojtására; 
ajtónyitás konvencionális ízetlenségekre, tem-
plomtól, egyháztól, vallástól elidegenedésekre és 
kitérésekre. 

* Készséggel adunk helyet e cikknek, s a rajta átvonuló 
nemes intenciót melegen ajánljuk egyházi vezérférfiaink munkás 
figyelmébe. Kétségtelen, hogy az egyház és a tanító, a lelkész és a 
tanító között most csaknem általánosan tapasztalható elhidegülés 
nem egészséges állapot. E sorvasztó bajból kibontakozást keresni 
fontos életérdek. Méltánylást érdemel a tanítói karhoz tartozó cikk-
író és a hasonló szellemben működő »Tanítók Lapja* ezért a kor-
szerű törekvésért. Az egyház vezéremberei és különösen a lelkész 
urak ne zárókozzanak el e testvériesülő törekvés elől. Sserk. 



A lelkész és a tanító közti jó viszony fej-
lesztésén s a felekezeti tanító egyháziasságának 
élesztésón, erősítésén közreműködni ennélfogva: 
közügyeink szempontjából is nagy fontossággal 
bíró cselekmény. Ezt munkálta a »Tanítók 
Lapja« eddig is; e célból ragadtam tollat ezút-
tal ón is. 

E fontos cél elérésének feltótelei s a szük-
séges kívánalmak közül — megszívlelós végett 
— felemlítek itt néhányat. 

A lelkész a tanítót, mint a tanügy vezeté-
sére, kezelésére képesített intelligens szakem-
bert tekintse ; iskolaügyekben nyilvánítandó véle-
ményét, javaslatait kellő móltatásban részesí tse; 
hivatali működésében számára elegendő jogkört 
s önállóságot biztosítson; a tanítás sikerét elő-
mozdító eszközök előteremtésében segítségére 
legyen; a szülőkkel szemben felmerülő ügyes-
bajos dolgaiban s az iskolalátogatások alatt a 
tanítói tekintélyt oltalmazó, tapintatos és igaz-
ságos eljárást tanúsí tson; a tanító erkölcsi és 
anyagi helyzetének javításán kész szívvel közre-
működjék. 

A tanító kellő tiszteletben részesítse lelki-
pásztorát. Ha eljárása vagy bánásmódja miatt 
kifogásai volnának: bizalmasan, testvériesen tu-
dassa vele észrevételeit, de gondosan kerülje a 
gyülekezeti tagok előtti gáncsolódást, kritizálást, 
kárhoztatást . Egyházi felsőbbsége s törvényes 
rendeletei iránt is tiszteletteljes engedelmesség-
gel viseltessék a tanító. Lelkészének vagy fel-
sőbbsógónek az egyház felvirágoztatása, a hívek 
vallásos buzgósága s a hitélet erősítése szem-
pontjából teendő kezdeményezéseit, terveit a leg-
lobb ereje és tehetsége szerint segítsen diadalra 
juttatni. Rajta legyen, hogy iskolai szokta-
tása, vallás-erkölcsi nevelése ós tanítása által 
értelmes, erkölcsös, hitbuzgó ós áldozatkész 
egyháztagokat neveljen. Egyháztörténetünk, egy-
házalkotmányunk megismertetése mellett ipar-
kodjék azon, hogy növendékei : vallásukat sze-
rető, ahhoz öntudatosan ragaszkodó, érette 
élni-halni tudó fiak ós leányok (a kegyesség élő 
oszlopai) legyenek. A nép értelmi fejlődósét, er-
kölcse nemesedésót, vallásos ós anyagi helyze-
tének jávítását célzó egyesületek megalakítá-
sában, felkarolásában, hasznos és célszerű mű-
ködtetésében mindent kövessen el a tanító. 
(Ifjúsági egyesület, olvasókör, népnevelési egylet, 
egyházi takarékmagtár , önsegélyző szövetkezet, 
dalárda alakítása stb.) 

Ily áldásos működés mellett nemcsak lel-
készének s gyülekezetének becsülését nyeri meg, 
hanem egyházi felsőbbsége méltánylatát is. — 
A magyar ev. ref. egyház be fogja látni (kell is, 
hogy belássa), hogy a felekezeti tanító igen fon-

tos tényező az egyházi élet mezejón ; ennek fel-
virágoztatására megfelelő intelligentiája, szak-
képzettsége és ügyszeretete is van. S mint 
ilyen megérdemli, hogy : 

iskolájával együtt szorosan az egyház tes-
téhez forrasztassók ; 

az egyház javaiban, jótéteményeiben, oltal-
mában, pártfogásában, jogaiban szakképzettsé-
géhez s jól betöltött missziójához képest kellő 
arányban rószesíttessók : az elöregedett, meg-
nyomorodott, nagy családos, kárvallott tanítók a 
domestikából stb. is sególyeztessenek ; az egyház-
megyei, kerületi ós egyetemes tanügyi bizott-
mányban a tanítók megfelelő számú kópviselte-
tóst nyerjenek ; az egyházkerületi közgyűléseken 
minden egyházmegyéből 1—1 tanító-képviselő, 
— a konventen kerületenként 1—1, a zsinaton 
1—2 tanító megjelenhessen s mint rendes tag 
érvényesíthesse szakképzettségét népiskolaügyünk 
j avá ra ; a sérelmes nyugdij-törvóny revíziója ós 
az ötödéves korpótlék folyósítása iránt az egye-
temes egyház erélyes fellépése tiszteletet pa-
rancsoló ós lekötelező formában eszközöltessék; 
a felekezeti tanügyünk és tanítóink érdekét 
híven szolgáló »Tanítók Lapja« a lelkész-test-
vórek és az egyházak részéről is pártoltassék 
és felkaroltassék sat. 

Ily mérvű részesítése tanítóinknak az egy-
ház jogaiban, j ava iban ; ily alakban nyilvánuló 
testvériesülése a lelkészi karnak tanítóinkkal : 
szorosabban csatolná felekezeti tanítóinkat az 
egyház tes téhez; melegebben érdeklődnének 
ennek közügyei i r án t ; nagyobb készsógggel szen-
telnék erejöket, idejöket ennek javára ! 

Nem kétlem, hogy az együtt működésre 
felajánlt ezen szives készségünket nem fogja 
figyelmen kivül hagyni sem lelkészi karunk, 
sem ev. ref. egyházunk ! 

Úgy legyen! 
Csokonya. 

Szalóky Dániel, 
ev. ref. tanító. 

Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-
tetben. 

Irta: Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 
(Folytatás.) 

5. Szükséges-e néhány szót szólanom az alvásról 
is ? Némelyek úgy gondolják, hogy az teljesen fölösleges 
dolog, mert hiszen, azt képzelik : a természet eleget tesz 
e tekintetben magáért . Aludjék az ember, mikor elálmo-
sodik, s keljen föl, mikor a kakas kukorékolása vagy az 
édes napsugár fölébreszti dermedtségéből. Teljesen úgy 
is volna az, ha a természettel mindig becsületesen játsza-



nának az emberek, de hát annyiszor és oly sok külön-
böző módon igyekeznek azt megcsalni és kijátszani az 
emberi teremtmények, hogy a természetre való általános 
hivatkozás gyakran hasztalan általánossággá lesz. Alvás 
tekintetében különösen a tanulók vétkeznek sokat ; sőt 
lehet mondani, hogy az ő hivatásuk egyenesen a nyuga-
lom elleni vétség, és a legszigorúbb óvintézkedések szük-
ségesek, hogy megakadályozzuk egyes embereknek az alvás 
szent birodalma körüli rabló gazdálkodásukat. Minden, 
a mi izgatja agyunkat, minő például az erős kávé, direkt 
ellensége az alvásnak. Úgy oszsza tehát a tanuló értelmi 
foglalkozása óráit, hogy az erősebben izgató és zavaró 
észgyakorlatok sohase nyúljanak el egészen a nyugalom 
órájáig; de a nap utolsó munkája legyen mindig vagy 
valami aránylag könnyű és szórakoztató, vagy valami unal-
mas és elálmosító ; vagy még jobb, ha egy órát sétál az 
ember lefekvés előtt, avagy pedig szobatársával kelleme-
sen elfecseg, — és akkor nincs attól mit félni, hogy a 
természet, magára hagyatva, minden mesterkedés nélkül 
is el ne találná a mértéket, a meddig pihenni kell. Hogy 
pontosan meddig tartson az alvás, arra nézve általános 
szabályt felállítani nem lehet. Egyetemes tapasztalat szerint 
egy ifjú hatnál kevesebb, vagy nyolcnál több órát min-
dig csak kivételesen alhatik. Az olyan tanuló, ki naponként 
legalább két órát sétál s e mellett agyával nyolcz vagy 
kilenc órai nehéz munkát végez, csakhamar ki fogja 
találni, hogy mennyi az ő teste által megkívánt alvás 
természetes mértéke, a mi által aztán óva marad azon 
lázas és bágyadt állapottól, mely a mesterkélt hosszas 
fenlételnek egészen biztos következménye. A mi a korai 
kelést illeti, mely sok nevezetes ember életrajzában olyan 
előkelő szerepet játszik, arról, mert nem minden ember 
képes reá, biztos ítéletet mondani nem lehet. Kétségtelen 
dolog azonban, hogy a hol természetes és könnyed módon 
gyakorolhatják, igen egészséges gyakorlat az : és bizonyos 
körülmények között, hol például az élet különböző foglal-
kozásai vagy szórakozásai nagyon is elfoglalják az elmét, 
egyedül a reggeli órák használhatók föl a tudós tanul-
mányok és a buzgó elmélkedés céljaira. 

* * 

6. A fürdők és a víz, mint gyógyeszközök haszná-
ról egész biztonsággal lehet a tanuló ifjak előtt beszélni. 
A hydropathia, vagyis magyarul vízgyógyászat szó nagyon 
tökéletlenül fejezi ki azon eljárási módot, melyen az illető 
betegnek át kell mennie. A testgyakorlat, pihenés, étrend, 
szórakozás, társaság és víz jól beosztott összeállítása az, 
hogy a bőr természetes párolgási tevékenységét külön-
böző utakon ingerelje. Bárki is beláthatja, hogy az ilyen 
összeállításban testi rendszerünkre gyakorlott befolyás a 
legnagyobb mértékben egészséges lehet. A tanulókra nézve 
ezen tekintetben fontos dolog megtanulni, hogy ezen gya-
korlatok oly része, melyekhez, tapasztalt orvos felügyelete 
alatt, vízgyógytani intézetekben, meglehetősen költséges úton 
lehet jutni, bizton és minden költség nélkül átvihető az ő 

mindennapi közönséges életükbe is. Reggelenként rend-
szeres fürdővétel, hol víz kapható, a nagyon gyönge és 
finom idegzetű embereket kivéve, mindig erősítő hatást 
gyakorol; a hol pedig nincsen sok víz, ott ezen célra 
egy vízbe mártott és jól kifacsart nedves vászon épen 
annyit használ. Az egész testet körül kell ezzel göngyölni 
és jól meg kell vele dörzsölni, majd egy száraz vászon-
nal ugyanilyen módon járni el, a mikor bizonyos hőség 
terjed el a bőrön, a mely a legjobb óvószer mindazon 
bőrbetegségek ellen, melyek a mi változatos éghajlatunk 
alatt oly igen elterjedettek és annyira alkalmatlanok. Ez 
a nedves vászonba való begöngyölés, melyet a hideg víz-
gyógyintézetekben széltére használnak, és a mely tényleg 
úgy hat, mint az egész testet körülölelő enyhe pólya, vala-
mely. ilyen dolgokban járatos egyén utasítása szerint 
külön betegségekben is alkalmazható; de mint minden 
vízgyógymódnak, ennek ereje is azon reagáló tevékenységtől 
függ, melylyel az illető egyén testrendszere bír. Egészsé-
ges szervezetű fiatal embereknél kellő testgyakorlás és 
fáradozás mellett mindig beáll ezen reakció; de a lomha 
és lassú vérmérsékletű emberek óvakodjanak attól, hogy 
hideg vízzel rögtönzött kísérleteket tegyenek bizonyos elő-
vigyázati rendszabályok és utasítások nélkül, melyeket 

maguknál tapasztaltabb egyénektől kérjenek ki. 

* 

7. A mit az egészségről még mondani lehet, az egészen 
más fejezet alá tartozik. Az ember azzal még nem lesz 
egészséges, ha pusztán csak gyomrára ügyel. Ha a test, 
mely támasza egy ügyesen szövevényes gépezetnek, fentartó 
erővel hat az elmére, az elme meg, a mely hajtó ereie 
annak a gépezetnek, ellenőrző és szabályozó erő hiányá-
ban, mint a gőz a gőzkazánban, egy őrizetlen pillanat-
ban szétrobbanván, khaoszszá veti szét a gépezet kerekeit, 
csavarait és szilárdul összeállított összes részeit. A test 
egyet sem végezhet tökéletesen a maga funkciói közül a 
jól fegyelmezett akarat folytonosan tartó, erős ellenőrzése 
nélkül. Az emberben levő összes, pusztán fizikai erőknek 
nagy hajlandóságuk van arra, hogy lázba és felbomlásba 
menjenek át, ha kivétetnek a Plátó által királyi értelemnek 
(paatXwöc voöc) nevezett szellemi tehetség felügyelete alól. 
A jól szabályozott érzelmek zenéje átmegy a maga össz-
hangjával a zenészer húrjaira i s ! és az önfejűség vak 
rohamaitól való mentesség menten tartja a szivet is azon 
vad és szabálytalan veréseitől, melyek annak életerejét oly 
túlkorán aláássák. 

Ezért tehát, ha egészséges akarsz lenni, légy jó ; és ha 
jó akarsz lenni, légy bölcs; és ha bölcs akarsz lenni, 
légy áhítatos, és tisztelettudó, mert az Isten félelme a 
bölcseség kezdete. Hogy ennek a mondásnak mi az 
értelme, azt kifejteni a következő fejezet feladata leend. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 



T Á R C A . 

Vallás és erkölcsiség.* 
Korunkat méltán morális korszaknak nevezik. Két-

ségtelen, hogy korunk szellemi életének nagyobb von-
zalma van a morálhoz, mint a valláshoz. Természetes, 
hogy itt nem a szövevényes metafizikai spekuláción, ha-
nem a való élet megismerésén alapuló morálról van szó. 
Arról van ugyanis szó, hogy olyan világnézetet találjunk, 
mely nagy erkölcsi tapasztalatok által megerősítve alap-
ját képezze egy nemes és egészséges emberéletnek. 

Hogy döntő jelentősége van ma a morálnak, az 
már annak lényege által is igazolva van. A morál 
minden körülmények között mint legfőbb tekintély, mint 
ellentmondást és ellenkezést nem tűrő kategorikus impe-
rat ivus lép föl, s ha manapság a vallásnak az emberi-
ségben való központi érvényéről beszélünk, úgy arról 
csakis a morálhoz való viszonyában lehet szó. Az élet 
ideális javainak morális és vallásos jelentőségük van egy-
aránt . A morális fogalmak általános érvényre emelkedtek, 
s a morálra való hivatkozással korunk közvéleményében 
is találkozunk. 

S jelenkori prot. theologiánknak is erős ethikai jel-
lege van. így Ritschl rendszerének sarkalatos alapfo-
galma az »isten országáról«, mint az erkölcsi javak és 
cselekvőségek összfogalmáról túlnyomóan ethikai jellegű, 
úgy hogy nem ok nélkül »moráttheológiának« nevezik a 
legújabb göttingai iskolát. S mégis a mai theologia 
egyoldalú históriai-kritikai munkássága mellett elhanya-
golja az ethikai problémákat. Hol találunk manapság a 
theologusok részén olyan könyvet, mely az ethikailag ér-
dekelt müveiteknek azt nyúj taná, a mit a filozófusok ré-
szén p. o. Paulsen ethilmja n y ú j t ? A históriai Krisztus 
személyének hitre és gyülekezetre vonatkozó jelentősége 
mellett és azzal kapcsolatban nem érünk rá korunk gya-
korlati vallásos-erkölcsi szükségleteit megfigyelni és kel-
lőleg értékesíteni. Arra van szükségünk, hogy ethikai 

* Irodalmából 1. Köstlin: >Religion und Sittlichkeit.* Tbeol. 
Stud. und Ivritiken, 1870. 1 ; Pfieiderer: Morál und Religion nach 
íhrem gegenseitigem Verháltniss*, 1872; — A keresztyén erkölcstan 
irodalmából: Rothe I. 390 s köv. 1. Martensen I. 20. s köv. 1. 
Wuttke I. 252. 1. s köv. Öttingen : II. 90. s köv. 1. Krarup: 6—10 § ; 
Luthardt — Csiky: Apologetikai előadások a keresztyén morál köréből, 
14sköv. 1. Rade : »Die Religion im modernen Greistesleben* c.művének 
»Religion und Morál* c. szakasza. Ugyanaz : »Religion und Morál*, 
1898. Borée: » Religion, und Sittlichkeit< és Hering : »Sittlichkeit 
und Religion® Beyschlag : »Deutsch Ev. Blatter* 1898. VIII. és X, 
füzet. — A kath. irodalomból: Gutberlet: »Etbik und Religion* 
1892. — A magyar irodalomból: Tóth F. > Keresztyén erkölcstudo-
mány* 5. §. Kiegészítésül Bancsú és Ssőts tbeol. elkölcstani füzeteit. 
A bölcseleti erkölcstanok sajnos a kérdést nem érintik. — Az itt 
említett műveket többet nem idézem, csak a tárgyalás folyamán 
fogok rájok utalni. Sajnálom, bogy az újabb prot. theol. irodalom 
e nagyfontosságú kérdést eddigelé még nagyobb figyelmére nem 
méltatta. Örvendenék rajta, ba ez értekezés a kérdés iránt az 
illetékesek körében az érdeklődést felkelthetné. Valóban megérdemli. 

tudományos állásponton helyesen figyeljük meg és írjuk 
le mai egész erkölcsi életünket és cselekvőségünket, hogy 
tárgyalásunk körébe bevonjuk az egyes ethikai problé-
mákat , a mi csakis vallásos-ethikai alapon, a vallás és 
a morál egymáshoz való szerves viszonya és életegybe-
függése alapján lesz lehetséges. E tekintetben a mi hagyo-
mányos ethikai irodalmunk sokat mulasztott. A mi theolo-
giai ethikáink Schleiermacher óta sem elégítik ki a ke-
resztyén ember mai modern élethivatását. Mint Rade 
mondj 81 lelkipásztoroknak, tanároknak és a népnek 
ethikája az, mely a mai modern társadalom életfeladatait 
nem ismeri. Különösen a hivatás dogmájának átalakítá-
sára van ma szükség, mely a régi ethikában nagyon szűk 
körre van szorítva. 

A vallásnak és erkölcsnek egymáshoz való viszo-
nyáról csakis a ker. theismus álláspontján, vagyis az 
Isten és az ember személyes viszonya alapján lehet szó. 
Nevezetesen a személyes vallásos hit, mint »lebendig, 
gescháftig, thátig, mácbtig Ding* (Luther), mint az aka-
ra tnak az Isten iránti szabad önodaadása az az er-
kölcsi élethatalom, mely egységben foglalja magában az 
erkölcsinek és a vallásosnak terét. A miért is helyesen 
mondja Köstlin, hogy »a hit az az alapirány, a melyben 
minden valódi erkölcsiség gyökerezik«, s a hit az, mely 
az Istentől való függési viszonyunkat a legmélyebb sza-
badsági és lelkiismereti viszonynak, tehát ethikainak tün-
teti föl, úgy hogy e hitből, mint közös forrásból fejlődik 
ki negatív önállóságban az erkölcsinek tere, szemben a 
vallásossal. Az embernek szabad, személyes cselekvősége 
csak akkor valóban erkölcsi jellegű, ha az az Istenhez 
való viszonyunkban gyökerezik. A vallás tehát az erköl-
csi önelhatározásra, s ez Önelhatározás a vallásos vi-
szonyra utal. Mint Köstlin szépen mondja : »Sittlichkeit 
und Religion sind unlösbar mit einander geeint, indem 
beide, wie ihr Wesen es fordert, als Sache des innersten 
Mittelpunktes der Persönlichkeit, als Sache des inneren 
Menschen, des Herzens, der Gesinnung und des Willens 
zu betrachten sind*. Épen a hit, mint a személyes önel-
határozást magában foglaló ethikai cselekvőség az a pont, 
»wo Bittliches und Religiöses als mit einander eines zu setzen 
ist*. Ez oldalról a vallás az akarat dolga s a hit a sze-
retet. 

Közelebbről az erkölcsi elvek, az erkölcsi élet és 
öntudat a maga egyetemes érvényű normáival az isteni 
akaratra , mint kijelentett törvényre vezetnek vissza, s 
maga a személyes akara te lhatározás is a maga összes 
képességeivel és feltételeivel, s általában erkölcsi aka ra -
tunk és cselekvésünk egész tere a világban Istentől ada-
tott nékünk. Az erkölcsiséggel tehát lényegileg véve már 
a vallásosság is meg van adva. De viszont azt is mond-
hatjuk, hogy a szorosabb értelemben vett személyes vallá-
sosság is ethikai jellegű, a mennyiben a vallásos hitnek 
életelemét képező függőségi viszonyunk s e viszonyban a 
kegyelemadományok hivő elfogadása szabadszemélyes ön-
odaadásunk műve, tehát önelhatározásunkon alapuló ethi-
kai cselekvény. 



Azonban e benső egységgel együtt jár a vallásos-
ságnak és erkölcsiségnek relativ különbsége, a miért is 
Rade joggal m o n d j a : »Religion ist etwas Selbstándiges 
gegenüberder Morál*. Ez alapon teljesen jogosult a hittan-
nak és erkölcstannak egymástól való elkülönített tárgya-
lása. A vallásosságnak teréhez számítjuk nevezetesen az 
erkölcsiségtől való különbségben az Istenre vonatkozó 
érzeteket, képzeteket és ismereteket, a melyek csakis a 
közös önelhatározáshoz való viszonyukban egyúttal az 
erkölcsinek szempontja alá is eshetnek. Azért mondja 
Köstlin : »Die Heilsofíenbarung muss auch auf die Kraft 
des Menschen, daher auf Wille, Gesinnung und Tath nach-
wirken*. Ezek az érzetek, képzetek és ismeretek tág tért 
foglalhatnak el az egyén életében, a nélkül, hogy a valódi 
erkölcsi önelhatározással is bővelkednének. P. o. a közép-
kori vallásosság épen nem bizonyult a morálra kedvező-
nek, s az antik vallások Baál- vagy Astarte-kultusza na-
gyon is erkölcstelen volt. S nem foglalható az egész erköl-
csiség a vallásosnak fogalma alá azért sem, mert képzelhető 
az erkölcsiségnek oly fejlődése, mely nagyon is nélkülözi 
a valódi vallásos erkölcsi jelleget s az Istenhez való sze-
retetviszony mellőzésével legfelebb a világi életre nézve 
ismeri el az erkölcsi normák némi kötelező jellegét és 
érvényét. 

A szellemi élet eme kettős, vallásos és erkölcsi 
nyilvánulása tényleg ideális konkurrenciában él egymás-
sal szemben. S a mely személyiségben vagy közösségben 
a vallásos és erkölcsi faktorok találkoznak vagy kölcsö-
nösen áthatják egymást, ott normális fejlődéssel van dol-
gunk. Ezen alapul az egyéni és társas élet épsége és 
egészségessége. A miért is jogosan azt mondja Bittér: 
»Religiöse Sittlichkeit und sittliche Religiositát bildet in 
allén Gescháften des menschlichen Lebens die Grundlage 
der Gesundheit« (Christ. Philos. II. 878). 

A vallás és az elkölcsiség összefüggése a keresztyén-
ség egyik alapgondolata. »Kein Gedanke, kein Glaubens-
satz ist ins Christenthum — mondja Chapuis — der 
nicht mit der Morál zusammenhinge.« Vallás és erkölcsi-
ség kölcsönösen egymásra vannak utalva. Csak egységük-
ben találják meg igazságukat. Csak az a vallás igaz, mely 
életerős és fejlődésképes morált szül, és csak az az morál 
életerős, fejlődésképes, melynek az igaz vallásban van a for-
rása. Sejtette már azt az ókorban a stoikusok, Seneca és 
Ciceró bölcselete. Mert a vallás és elkölcsiség elválasztása 
s merev elkülönítése ellentmondásban van az ember lénye-
gével, nevezetesen annak eredeti istentudatával és lelki-
ismeretével. E kettő, bár különbözik egymástól, mégis a 
legszorosabban összefügg egymással. Az istentudat köze-
lebbről kifejezése a vallás, s a lelkiismeret kifejezése az 
erkölcsiség. A vallást és az erkölcsiséget egymástól elválasz-
tani annyi, mint magának az embernek egységét szét-
tépni. Miheiyest az Isten megszűnnék az erkölcsiségnek 
legmagasabb ítélőszéke lenni, akkor reánk nézve általában 
nem lenne semmiféle magasabb és általános ítélőszék. 

Már az ó-szövetség összefoglalja a tíz parancso-
latban a-morált a vallással. S az Úr is összefoglalja a két 

nagy főparancsolatot az Isten és a felebarátok iránt való 
szeretetben, s ha valaki e két főparancsolatot követi, »az 
betöltötte az egész törvényt*. A mi tehát az ó-szövet-
ségben csak megkezdődik, az a Jézus Krisztusban a maga 
egész teljességében áll előttünk. Ő az isteni kijelentés s az 
emberi erkölcsiség teljessége. Ő az istenfia s az emberfia 
eszményi teljességben,r'egy személyben. 0 benne lett sze-
mélyessé az istenszeretet s az emberszeretet. Az ő élete 
Istenben való élet volt az emberek szolgálatában, és Isten-
ben való élete volt szent forrása a világban való életé-
nek. A vallás és erkölcsiség egységét a maga személyében 
tünteti föl. 

Ezt a gondolatot a hegyi beszédnek mindama sza-
vaiban megtaláljuk, a melyekben a tökéletesség és a szeretet 
erkölcsi magatartása az Istenre van visszavezetve. A morál 
a valláson nyugszik, s az erkölcstan a hittanon. Istennel 
való közösségünk az előfeltétele az Istenhez való hasonlatossá-
gunknak. Mindenütt megtaláljuk ezt a ker. vallásos-erkölcsi 
alapgondolatot az írásban, de sehol oly tökéletesen, mint 
Jézus személyisége leghívebb tükrében: a hegyi beszédben. 
E beszéd morál és vallás a maga egész teljességében. 
Morálját így fejezi k i : Hogyha a ti igazságtok feljebb 
nem bővöikedik az írástudók és a farizeusok igazságánál: 
semmiképen nem mehettek be a mennyeknek országába*; 
vagy: »nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! 
Uram! megyen be menyországba, hanem a ki cselekszi 
az én mennyei atyám akaratját*; vagy: >ha a te ajándé-
kodat az oltárhoz akarod vinni, és ott megemlékezel arról, 
hogy a te atyádfiának vagyon valami panasza ellenéd, 
hagyd ott, az oltár előtt a te ajándékodat s békélj meg 
először atyádfiával« s végül: »Legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei atyátok tökéletes*. — S vallását így fejezi ki: 
»Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek 
országa«; vagy: *boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az 
igazságot, mert ők megelégíttetnek*, s végül: »Legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes«. Méltán 
mondja tehát a hegyi beszédről Luthardt, hogy az »ein 
völliges Ineinander von Religion und Morál*. S nem is 
megvalósíthatatlan passzivitás, mint sokan mondották, 
sőt inkább a valódi erényességre vezető aktivitás a hegyi 
beszéd vallása és morálja. Krisztus legnagyobbat tett ethi-
kailag akkor, a midőn a keresztfán meghalt. 

A keresztyénség tehát a morált a vallásra alapítja, 
s a kettőnek legszorosabb összefüggését, úgyszólván elvi 
egységét vallja és hirdeti. És méltán, mert ha a morált 
a vallástól elválasztjuk, akkor megsemmisítjük azt a nyere-
séget, a melyet a keresztyénség hozott az emberi társa-
dalomnak s a világnak. A keresztyénségnek még ellenségei 
is — a mit Rousseau és Kant is elismer — az evangé-
liumnak köszön'k a maguk morálját »Ez a morál, mely 
az evangéliumból vétetett, keresztyén volt, még mielőtt 
bölcseleti lett volna* — mondja Rousseau, és Kant is 
elismeri a keresztyénség moráljának elsőbbségét »A gyakor-
lati ész birálata« c. művében, a melynek morális alap-
gondolatai az evangéliumból vannak véve. Sőt mi több: 
minden politikai és társadalmi kérdés, lényegében és leg-



mélyebb alapjaiban véve a vallásra vezethető vissza, s 
az erkölcsiség és a vallás szoros összefüggését még a 
darwinista Jáger is vitatja. 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Szenczi Molnár Albert Naplója, Levelezése és Irományai. A 
m. tud. Akadémia irodalomtörténeti bizottságának megbízásából 
jegyzetekkel ellátva kiadta Dézsi Lajos. Hasonmással. Budapest, 
1898. Kiadja a m. tud. Akadémia, nagy 8-adrétben 520 lap, ára 

fűzve 4 frt 50 kr. 

Szenczi Molnár Albert a XVII. század irodalmának 
egyik legismertebb alakja, kit szótáráért , nyelvtanáért 
méltán magasztal az általános, — biblia-reviziójáért, zsoltár-
átirataiért és Kálvin-fordításáért méltán ünnepel az egy-
házi irodalomtörténet. Nevét a zsoltárokról az utolsó 
kis iskolás gyermek is ismeri s Károli Gáspárral, a biblia-
fordítóval egyben Szenczi Molnár Albert a legismertebb 
régi egyházi író. 

Életrajzának egész irodalma van. A legújabbat és 
legteljesebbet ugyancsak Dézsi Lajos írta és a »Törté-
nelmi Életrajzok«-ban a mult évben adta ki, ugyanaz a 
fiatal történettudós, a ki most meg a m. t. Akadémia 
megbízásából Szenczi naplóját, levelezését és irományait 
bocsátja közre. 

A vaskos kötetet »Bibliográfia« nyílja meg, mely 
Szenczi M. A. műveit s életrajzi irodalmát sorolja föl. 
Ezután az I. részben a latin nyelven irott Napló, a I l - ik 
részben a magyar és latin nyelven kelt levelek, a Ill-ik 
részben az irományok közöltetnek, melyekhez a kiadó 
számos magyarázó jegyzetet fűz. 

Életrajzi adatok tekintetében legbecsesebb a Napló 
(1—86. lap), melynek eredeti kézirata a marosvásárhelyi 
Teleki-könyvtárban őriztetik, hová sok viszontagság után 
került. Szenczi Molnár Albert halála után, talán családja 
révén, a szótáríró Páriz Pápai birtokába ju to t t ; később 
a marosvásárhelyi ref. kollégium könyvtárába, de innen 
avatat lan kezek, mint értéktelen kéziratot » kimustrálták* 
s ekkor egy deák (Borosnyai Lukács Simon) vette meg, 
kitől aztán gróf Teleki Sámuel, a Teleki-könyvtár nagy-
érdemű alapítója vette meg. 

Szenczi M. A. Naplója, azonkívül, hogy bepillantást 
enged írója lelki világába s életrajzához és irodalmi 
működése ismeretéhez részletes adatokat nyújt, egyszers-
mind a külföldi egyetemi életnek s a magyarországi egy-
házi és műveltségi állapotoknak is hű képét rajzolja meg. 
Bejegyzései, a gyermekkor eseményeitől az oppenheimi 
rektori székfoglalóig, vagyis 1617. május 17-ig, nyomon 
kisérik Molnár életét. Tar ta lmát eddig nem méltatták 
érdeme szerint. Sem Bod Péter, sem Toldy Ferenc nem 
használta fel tar talmát , s nyomtatásban eddig csak töre-
dékesen jelent meg 1876-ban, a K. Pap Miklós által szer-
kesztett »Történeti Lapok«-ban. Dézsi Lajos azonban 
egész terjedelmében, szó szerint közli az érdekes Naplót, 

melynek magyarázatot igénylő pontjaihoz számos ú tba-
igazító jegyzetet csatol. 

A mű legnagyobb részét a II. számmal jelzett Leve-
lezés foglalja el (87—400. lap), melynek kéziratát, az 
Irományokkal egyben eddig leginkább használták a Szen-
czi Molnár A. biografusai, de a melyből eddig csak kivo-
natok jelentek meg nyomtatásban ; a teljes szöveg szintén 
most került először sajtó alá a Dézsi könyvében. Ezek a 
levek részint a Napló rövid adatainak bővebb magyará-
zatára és felvilágosítására szolgálnak, tehát a Molnár éle-
tének és működésének részletesebb feltüntetésére valók, 
részint abban van a nagy becsök, hogy a XVII. század 
első ha rmadának egyházi, irodalmi és kulturális életéhez 
nyúj tanak becses hazai és külföldi adatokat . Tiszteletet 
keltő, fölemelő, mondhatni apostoli vonás Szenczi Molnár 
ban, hogy oly nagy nélkülözések között, annyi hányat-
tatás közben, oly óriási nehézségekkel küzdve, mégis oly 
nagy kiterjedésű és maradandó értékű irodalmi tevékeny-
séget képes kifejteni. 

A levélgyűjtemény legnagyobb részt a m. t. Aka-
démia bir tokában levő eredeti kézirat-csomóból került ki, 
melyet 1845-ben gróf Kemény József ajándékozott a m. 
t. Akadémiának. Tartalmát azok az eredeti levelek alkot-
ják, melyeket testvérei, rokonai, magyarországi és kül-
földi barátai és pártfogói intéztek Molnárhoz. Sajnos, hogy 
a Molnár által említett leveleknek nem mindenike maradt 
fenn a gyűj teményben; nincs meg pl. az Unverzagt Far -
kas bácsi kamarai elnök, a Bethlen Gábor, a Gelei Katona 
István és a Keserűi D. János levele, s ki tudja még hány 
más is : mert már Bod Péter megjegyezte, hogy sokat 
megsemmisítettek és elraboltak belőle, pedig a gyűjtemény 
korántsem jutott olyan állapotban reánk, mint a milyen-
ben Bod látta, vagy a milyenben még 1837-ben is volt, 
mikor a mostani tar ta lmán kivül még ötven eredeti leve-
let foglalt magában, reformátoroktól és más hírneves tudó-
soktól, többek között Bézától, Kálvintól, Bullingertől, 
Grynaenstól, Musanlustól, Ursinustól, Viret-től stb. stb. 

E gyűjtemény levelei közé Dézsi, időrend szerint, 
megfelelő helyre beillesztette a Molnárhoz intézett ama 
leveleket, melyek a hazi és külföldi könyv- és levéltárak-
ban még feltalálhatók. így látott jobbadán most először 
világot s a stuttgarti kir. könyvtár 23, a göttingai kir. 
egyetemi könyvtár 5, a baseli egyetemi könyvtár 1, a 
koppenhágai kir. könyvtár 1, a magyar nemzeti múzeum 
1, s a kassai városi levéltár 2 darab, Sz. Molnárra vonat-
kozó levele. 

Az Irományok III. csoport jában (400—460. 1.) Szen-
czi Molnár különböző bizonyítványait, ajánló leveleit, a 
hozzá intézett üdvözlő verseket stb. teszi közzé a kiadó, 
ezeket is ellátva a szükséges magyarázó jegyzetekkel. 

Függelékül MaJcay Máté, nagyszombati ref. tanító 
latin verse van közölve az 1609. évi nagyszombati val-
lási üldözésről. 

Dézsi könyve nagybecsű forrásmű úgy Szenczi Molnár 
életéhez és működéséhez, mint kora egyházi, irodalmi és 
kulturális viszonyainak ismeretéhez. Kiadásával hasznos 
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szolgálatot tett az Akadémia mind a magyar irodalom-
történetnek, mint főként a magyar protestáns egyház és 
irodalom történetének, melynek Molnár oly kiváló tehet-
ségű és közhasznú alakja'; egyszersmind egy régi tartozását 
rótta le ezzel legelső tudományos intézetünk az iránt a 
férfiú iránt, kinek általánosan elismert közhasznú műkö-
dése az utókor hálás elismerésére valóban méltó is. 

Dézsi L.-nak, e nagyszorgalmú és tehetséges történet-
tudósunknak melegen gratulálunk a Molnár-reliquiák szor-
galmas összegyűjtéséért, pontos jegyzetekkel való ellátá-
sáért és gondos sajtó alá rendezéséért. 

Váradi F. 

N E K R O L O G . 
Szász Domokos püspök felett. 

II. Kor. XI: 28. »Ide járul még, 
mellőzve az ezeken kivül lévőket, az én 
mindennapi zaklatásom, minden egyház 
gondja.« 

Nemes szív tört meg itt s dicső ész bomla össze 
itten! Hatalmas kézből esett ki a vezéri pálca; erőteljes 
vállakról hullott alá a prófétai palást; hang, mint sok 
vizek zúgásának hangja, némult el ez ajkakon és nagyot 
s kicsinyt egyaránt áttekintő szemek zárultak le örökre. 
Egyházkerületünknek vas-oszlopa és ércbástyája dőlt le, 
megrázó bizonyságul, hogy az Úr még az ő szolgáinak 
sem adott változhatatlan erősséget. 

Bizony csak egy lépés a köze az életnek és a halál-
nak, és igaza van a Példabeszédek bölcsének : »Ne di-
csekedjél a holnapi napról, mert nem tudod, mit hoz a 
nap reád !« (Példab. 27. 1.) 

Ki hitte, ki gondolta volna, hogy az, a ki még a 
mult, hanyatló év utolsó napjaiban, mint püspök és mint 
főgondnok intézte kerületünk ügyeit, a mikor küzdelmei-
nek és diadalainak szinterén az igazgató-tanácstól búcsút 
vett, nemcsak az ó-esztendőtől búcsúzott, hanem tényleg 
utolszor emelte fel szavát ügyeink intézésében. Láttuk, 
aggódó és fájó érzésekkel szemléltük, hogy a kór meg-
törte erejét s szinte könyek között néztünk utána, a mint 
ingadozó, roskatag lépésekkel távozott körünkből; de re-
méltünk, de bíztunk, hogy még üdülve térend vissza. 

íme neki ez lett a gyógyulás! 
Egy régi, mély érielmü héber rege szerint a hir-

telen halálnál az Úr csókja érinti az illetőt, s az a lélek, 
mely Istennel rokon, a csókra abban a pillanatban be-
olvad az Isten lelkébe, hisz hozzá, utána vágyott a por-
hüvelyben mindenkor. 

Kívánatos vég, szép halál Isten csókjától halni meg, 
és vigasztaló is Istennel lenni, vele élni és nem látni több 
halált, s gyarló érdekhajszát, meddő küzdelmet, keserves 
könyhullatást »a hivatalnak packázásait s mind a rú-
gást, melylyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet*; 
hanem csak látni az Istennek és a mi Urunk, a Jézus 

Krisztusnak dicsőségét, — látni nem tükör és homályos 
beszéd által, hanem szemtől szembe ; rajtunk az Istennek 
pecsétje, ajkunkon pedig a zsolozsma : »Nagyok és cso-
dálatosak a te dolgaid, óh Uram, mindenható Isten; igaz-
ságosak és tökéletesek a te utaid, óh szenteknek kirá-
lya. « (Jel. 15. 3.). 

Porból vett s porba térendő embernek adathatott 
volna-e szebb halál és tárulhatna-e fel előttünk felsége-
sebb távlat, mint a melyet mutatnak a mi mennyei 
Atyánk hajlékai ? 

Azért nem is zúgolódunk, nem panaszlunk, hanem 
még a halállal szemben is diadalommal dicsekedhetünk 
Annak nevében, a ki a halált ós e világot meggyőzte. 

»Bizom az ítéletet cirEi, ci ki igazán ítél* — mondá 
b. e. püspökünk, ama beszéde végén, a melylyel megvá-
lasztatását az egyházkerületi közgyűlés szine előtt meg-
köszönte és végzé: >Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?« 

Immár Annak szine előtt van, a ki igazán ítél. De 
nekünk mégis kötelességünk egy bizonyságot tenni felőle, 
mint az egyenlők között az elsőről, hogy tényleg első volt 
a munkában, a fáradozás által és hogy, mint Pál apostol 
mondja, mellőzve minden egyebet, az ö mindennapi zak-
latása : minden egyház gondja volt. 

Átható, éles szeme hivatalba lépésekor rögtön meg-
látta, hogy »a mi egyházkerületünk népének, fájdalom, 
felette nagy számmal vannak elalélt tagjai, sőt elzüllöttjei 
is. Az egyes egyházmegyék nagy részében hosszú sora 
van oly egyházközségeknek, melyeknek élettörténete alig 
egyéb, mint szomorú tengődés és szünet nélkül való 
vívódás a létérU (Első püspöki jelentése az 1886. jún. 
közgyűlésen.) 

Mikor szerte járt, hogy személyesen keresse fel a 
pásztorságára bízott nyájat, útja »hajdan virágzó egyház-
községek düledékei között« vezetett el): »templomok és 
iskolák romjai* vetettek rá bús árnyékot. A létért vívódó 
s pusztuló egyházak segélykiáltásai belenyilallottak nagy 
szivébe, s a mire ezelőtt 13 évvel csak mint munka-
tervére mutatott rá, még bizonyos tartózkodással, mert 
maga is csak *úgy vélte«, hogy szolgálattételeiben helyes 
úton jár, a mikor ezek közül annyit, a mennyit ideje és 
ereje megenged, elesett helyzetéből felemel, nemes törek-
véseiben gyámolít és létükkel úgy egyházi, mint nemzeti-
ségi szempontból biztosítja: ma már mint az ő munkás-
ságának ércnél maradandóbb emlékei állanak előttünk 
azokban az ég felé emelkedő tornyokban, csendes paro-
chiákban és gyermekseregtől zajos iskolákban, a melyek 
védbástyái egyházunknak és nemzeti életünknek. Bölcse-
sége tudta a történelem nagy tanulságát, »hogy a magyar 
protestáns egyháznak s első sorban a mi egyházkerüle-
tünknek, adott helyzeténél fogva, kiválóan hazafias missziót 
kell betöltenie s e végett mindnyájunk legjobb erejét 
egyesíteni szent kötelességünk s e tekintetben ezer szónál 
többet ér a legparányibb telt* (1889 közgyűlési jegyzőkönyv.) 
»Egyesítsük erőnket*— hívta fel kiáltó szóval az egyház-
kerületet, — s bármily gyöngék vagyunk egyen-egyen, nagy 
dolgokat végezhetünk: romokból templomokat s iskolákat 



építhetünk s szolgálván az egyháznak, ezáltal nemzetünk-
nek értelmi és erkölcsi erejét gyarapíthatjuk. 

Egyebeket mellőzve, csakugyan az ő mindennapi 
zaklatása : minden egyház gondja volt. Építeni a tem-
plomokat. iskolákat, szervezni a körlelkészségeket, össze-
gyűjteni a szétszórtságban levő híveket, lábra állítani a 
a romániai missziót, gondoskodni a leendő lelkipásztorok 
minél alaposabb és szélesebbkörű képzéséről, és mindezek 
mellett előteremt eni »a szűkös anyagierő »gyarapításához« 
az új forrásokat* — mindezt pedig egyszerre, egy időben 
megalkotni: vájjon nem kellelt-e ehhez mindennapi zak-
latás és emésztő gond? Veszélyt látott a késedelemben 
és sietett. Jelszavához, az excelsiorhoz, híven ment szinte 
lázas tevékenységgel előre. Sem maga nem pihent, sem má-
sokat pihenni nem engedett. Egy pillanatra meg nem állott, 
hogy számon vette volna az elvégzeiteket, visszapillantott 
volna a ziháló mellel és dobogó szívvel megfutott mere-
délyekre, csak mindig az előtte lebegő célt látta : többről-
többre, feljebb-feljebb! Ki ludná megmondani, hogy nem 
az 6z eltitkolt és soha nem mondott előérzet hajtotta-e, 
hogy hosszú még az út, messze a cél, az ő napjai 
pedig megszámlálvák. azért kell sietnie és 13 év alatt 
megcsinálni azt, a mi elég lett volna egy fél századra! 

Tervet-tervre sző. Egyik pillanatban az építendő 
templomok tervrajzaival foglalkozik, azok költségvetéseit 
vizsgálja; a másban már ezeknek a fedezeti alapjait szá-
mítgatja, hogy a mialatt az egyes tételeket adja össze, 
ismét újabb alkotások projectumait vázolja elméjében. 
Még fel sem avatta az egyik templomot, már más három-
négynek rakja le alapkövét; még az utolsó zsindely rajta 
sincs a theologia épületén, már a szeretetház építési ter-
veit dolgoztatja s hirdetteti a munkálatokra a pályázatot. 
Alig csinálja meg a szegény egyházak és lelkészek részére 
az állandóbb természetű tőkesegélyezések ügyét: az egye-
temes konventen már a lelkészek özvegyei és árvái szá-
mára létesítendő egyetemes gyámintézetre készíti el a 
számításokat és sürgeti az intézet életbe léptetését. Ellent-
mondásra ha talál, a bátortalan kifogásokat számba sem 
veszi, ő a célt látja csak. Akadályok, ha gördíttetnek 
eléje, azoktól ereje tudatában nem retten vissza, vagy 
átlép rajtuk, vagy megkerüli őket, avagy pedig lerontja 
azokat s törmelékein megy tovább. Hite, bizalma az egy-
szer megkezdett s általa fontosnak felismert ügy sikeré-
ben akkora, hogy optimizmusát meg nem győzheti semmi-
féle ellenvetés vagy gáncs. És tett- és akarat-ereje oly 
nagy, hogy a kivitelt munkatársainak szinte ellenállhatat-
lanul suggerálja, s ha tőié távol valaki aggságoskodik és 
kétkedik, vagy fél: jelenlétében, ezt a nagy optimistát, 
ezt a hatalmas egyéniséget érezve maga mellett, az aggá-
lyok oszlanak, a kétség bizalomra változik s a. félelem 
neki bátorodik. Almokat álmodónak mondá egyszer ön-
magát ; de nem nyugodott, míg egy-egy álma valóra 
nem vált. 

Képzelhetni, mennyi álma lehetett annak a minden 
első benyomásra oly fogékony léleknek, és mennyi ál-
matlan éjszakája ama harcok miatt, a melyeket vívnia 

kellett egy-egy álma megvalósíthatásáért, mikor fegyver-
zett Minervaként kipattanó tervei létet kövefeltek, küzdve 
a szó nyilaival, a bizonyítékok dárdáival, az erő mellvasá-
ban és a meggyőződés törhetetlen sisakjában. Az csak 
természetes, ha a küzdelemben sebet osztott és kapot t ; 
de az utolsóig megállott Őrálló helyén s hordozta egy-
maga a felelősséget, hogy ne mondjam még a kockázatot 
is, mert még mindig abban a tudatban volt, hogy nem 
hogy immár a célt elérte volna, hanem csak fut utána, 
és futott, a mikor már kímélnie kellett volna önmagát 
és égette lelkét, a mikor már meg kellett volna nyu-
godnia. Talán érezte, hogy jobb viharban kioltatnia, mint 
lassanként, hamvában halni el! . , . Sajátságos jelenség, 
hogy egy, különben igen jó, sokszor a gyengeségig jó és 
untalan a könyekig elérzékenyülő ember, mégis a tusá-
ban találja elemét; nagy erejének talán kicsiny dolog lett 
volna forgatni csendes vizekkel a hajó kormánykerekét, 
azért szerette, ha nagy hullámok tornyosultak hajója 
körül. De mit neki tomboló vihar, ő azon keresztül is 
világító toronyként a * minden egyház gondját« látja, erre 
kell neki mennie. 

Most már pihenhetsz, nagy halottunk, mindennapi 
zaklatásidtól, s rábízhatod az ítéletet arra, a ki igazán ítél. 

Elbocsátunk örök nyughelyedre e legnagyobb alko-
tásod falai közül, a melyet mauzóleummá tettek tete-
meid. S a midőn egyházkerületünk és annak igazgató-
tanácsa nevében búcsút veszünk tőled, az utolsó Isten 
hozzádot rebegjük utánad, nagy alakodat kegyelettel he-
lyezzük be egyházunk negyedfélszázados történetének 
pantheonjába, magad írván fel arra soha el nem muló 
betűkkel nevedet. 

Nekünk s ti néktek pedig, kik szivéhez legközelebb 
állottatok, küldje el az Úr a vigasztalásnak Szent Lelkét, 
mely tegyen bizonyosokká a felől, hogy ha e mi földi 
házunknak hajléka elbomol, épületünk lészen Istentől, 
nem kézzel csinált házunk, hanem örökkévaló mennyben ! 
(II. Kor. 5: 1.) Amen. Kenessey Béla. 

IRODALOM. 
** A Magyar N e m z e t Története c. tíz kötetes nagy 

munkának Vll-dik kötetét most kaptuk a kiadó Athenaeum-
tól, mely a 8. és 9-dik kötetet már korábban közrebocsátotta. 
A Vll-dik kötet »I-sö Lipót és József kora 1657—171í.< 
címet visel és Acsády Ignác tollából került ki. Az idegen 
uralkodó ház hazafiatlan politikusainak és államférfiainak 
hazánk és nemzetünk önállóságának megszüntetésére irá-
nyuló nemzetellenes törekvéseit és erőszakos kísérleteit 
tárgyalja. A török uralom mindinkább meggyengül és tért 
veszít. Csak egy kis erély és határozottság kellene s 
hazánkból végleg ki lehetne űzni a zsaroló törököt. Ám 
a bécsi politika ezt jó ideig meg se kísérli, hisz ha föl-
szabadul az ország, nem bírnak a magyarokkal a bécsi 
urak. S mikor aztán mégis rászánja magát az udvar a 
törökök kiűzésére, ugyanakkor még erőszakosabban meg-
indul a magyarság üldözése. A visszakerült gazdátlan 



földeket, az Alföld dús rónáit idegen családok kapják jutal-
mul nemzetölő politikájukért. A tervszerű telepitési politika 
következetesen arra irányult, hogy a régi magyar családok 
hazafias befolyását idegen telepesek ellensúlyozzák. Ehhez 
járult az erős rekatholizáló törekvés, mely a magyarsággal 
összeforrott protestántizmust hol vértelen, hol a legkegyet-
lenebb véres üldözésekbe fojtotta. A legnemesebb fejek 
hullottak le a hóhérok bárdja alatt. A mesterségesen 
elgyöngített nemzet egy ideig némán tűrte iszonyú szen-
vedéseit, de a végső kétségbeesés fegyveres ellenállásra 
kényszeríti s II. Rákóci Ferencz vezérlete alatt megvívja 
a szomorú kimenetelű kuruc-háborút. Az árulás, a haszon-
lesés, az irigység s a kitartásban való hiány végre is 
diadalt ül. A dicső fejedelem, magyar történetünk egyik 
legragyogóbb alakja, híveinek csekélyre leolvadt csapa-
tával bujdosóvá lesz, s az egész ország és nemzet az 
osztrák politika teljes hatalmába kerü'. — Ennek a rend-
kívül változatos és tanulságos korszaknak a történetét 
közli a Vll-dik kötet, megírva élénken, színesen és a 
történeti kutatás legújabb vívmányainak gondos felhasz-
nálásával. A szöveget 44 pompás kivitelű műmelléklet és 
233 csinos szövegkép ékesíti és teszi szemléletessé. A 
kötet díszes vászonkötésben, gazdag aranyozással bármely 
hazai könyvkereskedésben kapható. Ara 8 frt. (F.) 

** A Magyar Nép Múltja és Jelene. Irta Benedek 
Elek, I. kötet.: A szolgaságtól a szabadságig. Számos 
szövegképpel és műmelléklettel. Az Athenaeum kiadása, 
1898, ára díszkötésben 8 frt. — Ebből a derék munkából, 
melyet füzetenként kapott és mutatott be szerkesztőségünk, 
most a teljes első kötet áll előttünk. Nem tudós forrásmű, 
nem száraz adathalmaz, hanem erős vonásokkal, de törté-
neti adatokon nyugvó színes állapot rajza a magyar 
népnek, amin t nagy küzdelmek által a szolgaságból lassan-
ként a szabadságra jut. Az egész munkán végig húzódik 
szerzőnek az a meggyőződése, hogy népünk jellemének 
legszembetűnőbb vonása: a földhöz való ragaszkodás, a 
földnek rajongó szeretete. Ebből fejti meg a nagy és 
kicsiny parasztlázadásokat, e szempontból ítéli meg a 
népforradalmak vezéreit s köztük a leghirhedtebbnek, 
Dózsa Györgynek, szereplését. Alakjaira egy-egy jellemző 
tettük feltüntetésével, egy-egy anekdota felemlítésével, egy-
egy nyilatkozatuk idézésével oly éles világot vet, hogy 
a személyek és tetteik szinté plasztikusan domborodnak 
ki. Egyénei húsból és vérből való élő emberek. Szintily 
jellemzetesek a korok is. Ezért van, hogy a hatalmas kötet 
tartalma nem foly össze zavarosan az emlékezetünkben, 
hanem az egyénítő, a lényeges, a megkülömböztető voná-
sok és tettek jellemzetesen kidomborodnak. Mindezeknél 
fogva Benedek müve kedvelt, olvasott könyv lesz mind 
az értelmes nép, mind a nép barátjai körében s gyönyörű 
és értékes darabja a népkönyvtáraknak. A mű nyelve 
az a magyaros, tiszta és zengzetes nyelv, melyről Benedek 
előnyösen ismeretes; kiállítása, nyomása pedig szép és 
tiszta, minden tekintetben méltó a kiadó Athe.naeumhoz. 
A munka Il-dik kötetét, mely a magyar nép jelenével 
fog bennünket megismertetni, érdeklődéssel várjuk. (F. ) 

E G Y H Á Z . 

Erdélyi egyházkerületünkben a püspökhe 
l y e t t e s az ottani egyházi szervezet szerint az egyház-
kerületi főjegyző. Szász Domokos püspök halála következ-
tében az igazgtótanács rögtön intézkedett a helyettesítésről 
és dr. Bartók György szászvárosi lelkész, ki mult év óta 
az egyházkerület főjegyzője, mint illetékes püspökhelyettes, 
azonnal átvette a püspöki hivatal vezetését. Az igazgató-
tanácsban dr. Vályi Gábor egyetemi tanár, a korábbi 
elnök-helyettes látja el az elnöki teendőket. 

Lapszemle . A Dunántúli Prot. Lapban Kis József 
szerkesztő a Magyar Prot. Irodalmi Társaság érdekében 
ír s meggyőzően mutatja ki azt a nem épen örvendetes 
tényt, hogy azzal a nemes céllal, a melyet a társaság 
maga elé tűzött s azzal a tiszteletreméltó és nagybec-iü 
munkálkodással, a melyet szemléivel monográfiáivá!, népies 
kiadványaival: a Koszorúval, a műveltebb elem számára 
megindított Házi kincstár vállalatával s legújabban a 
Bibliai Lexikon kiadásának tervével kifejt, — épen nem 
áll arányban az a pártolás, a melylyel a papság, főként 
pedig a világiak részéről találkozik. Közli a dunántúli 
egyházkerületből a pártfogó, alapító és rendes tagok név-
sorát, a mely azt bizonyítja, hogy bizony még igen sokan 
hiányoznak abból olyanok, a kiket pedig ott kellene lát-
nunk. Nagyon igazán mondja, hogy a rendes tagokkal 
szemben igen sok az olyan pártoló tagok száma, a kik 
minden nagyobb megerőltetés nélkül rendes tagok is lehet-
nének. Teljesen igaz eme buzdítása is: »Világi urainknak 
is meg kell érteniök, hogy nálunk az egyház zöme jó-
akaratának kell pótolni azt a támogatást, a mi a r. kath. 
egyházban a főpapok odavetett tíz ezreiben nyilvánul.* 
A társaság boldogulásának egyik eszközét a taggyűjtésben, 
másikát pedig kiadványainak minél buzgóbb terjesztésé-
ben látja. Cikkét e szavakkal végzi: »lm ilyen úton-módon 
nem nagy megerőltetéssel nagy és messzemenő eredmé-
nyeket biztosíthatnánk a M. Pr. I. Társaságnak. Van-e 
bennünk haj landóság? Akiben van: tegye kezét a mun-
kára ; — jó munkába fog s ezért kisérni fogja Isten 
áldása ! — Bizony itt volna az ideje, hogy mindenfelé, mind-
nyájan munkába álljunk, mert Irodalmi Társaságunkat 
csak a saját összetartásunk, áldozataink s az érdekében 
való önzetlen és buzgó munkálkodás teheti nagygyá és 
erőssé. 

A Sárospataki Lapokban egy lelkész: »Köves-
sük-e a róm. kath. papok logikáját* cím alatt a vegyes 
házasságoknál, gyermekeit a pápista fél javára eligért 
protestánok iránt követendő eljárásról szól, s véleménye az, 
hogy az ilyenekkel szemben, mint a kik egyházunkhoz 
hűtlenek lettek, meg is kell tagadnunk a spirituálékat s 
követnünk kell a rkath. papok példáját, a kik ily esetben 
megtagadják az esketést, a keresztelést, a temetést, az 
úrvacsorát és az absolutiót. Maga is elismeri, hogy ebben, 
a magát hamisan »liberális*-nak nevező korban az ilyen 
eljárás ridegnek, szigorúnak tűnik fel, de úgy érzi, hogy 



egy olyan kérdésben, a melyben valósággal a ref. egy-
ház érdeke forog kockán, a logika vas kényszerét kell 
alkalmazni, s ha csakugyan szükségesnek tartjuk az egy-
házi megáldás kikérését, akkor ne féljünk beleharapni a 
savanyú almába. Igazat adunk mi is a cikkírónak abban, 
hogy a gyermekeik eligérése által hűtleneknek bizonyult 
egyháztagokkal éreztetni kell az egyháznak, Isten és a 
Jézus Krisztus által adott fegyelmi hatalmát; azonban ezt, 
egész szigorúságában csak azokkal szemben tartjuk alkal-
mazhatóknak, a kiknek megtartására, megelőzőleg már 
minden tőlünk telhetőt elkövettünk, Ám gondoskodjunk 
fegyelmi eszközökről ilyen esetekre, de vigyázzunk, hogy 
a mikor azokat alkalmazzuk, lelkiismeretünk s az illetők 
is ne vádolhassanak azzal, hogy kötelességeinket velők 
szemben nem teljesítettük! 

A Debreczeni Prot. Lapban »Református axiómák* 
cím alatt Erős Lajos ír erőteljesen és mély vallásos ko-
molysággal a mostanában szokásba jött miniszteri ünnep-
statuálásokról, a melyekben a kölcsönös vallási békét 
biztosító országos törvényekről s a prot. egyház alap-
elveiről való megfeledkezést lát. Épen azért azt ajánlja, 
hogy ha a miniszterek már nem tudnak ellenni ünnep-
statuálások nélkül, akkor legalább azt tegyék meg, hogy 
a rendelkezés előtt kérdezzék meg a felől egyházunk 
vezetőit s hallgassák meg azok véleményét, mert külön-
ben az az eset áll elő, hogy a protestánsok, hitelvi okok-
ból nem ünnepelhetvén, olyan színben tűnnek fel, mintha 
nem is volnának jó magyarok. — Véleményünk szerint 
ilyen, egyházilag is ünneplendő napok statuálására egy-
általán nincs szükség. Am rendeljék el a miniszterek a 
hivatalos ünneplést, de csak a saját hatáskörükben ; az 
egyházakat azonban ne utasítgassák és szólítgassák egy-
házilag való ünneplésre. Megérzik s megértik az egyházak 
miniszteri felhívás nélkül is, hogy mikor szükség ünne-
pelni, s intézkednek azok magok is, ha szükségét látják. 

N é p m o z g a l m i adatok A budapesti ev. ref. egy-
házban a mult 1898. évben született 974 fiú, 948 leány, 
összesen 1812 gyermek. Meghalt 466 fi, 395 nő, össze-
sen 861. Izraelita kereszteltetett 30. Egyházilag is meg-
kötött házasság volt 434, s a vegyesházasok közül 150 pár 
kötött egyezséget a ref. egyház előnyére. Kitért 73, át-
tért 49. A gyülekezet természetes szaporodása 957. — 
A debreceni ev. ref. egyházban a mult évben összesen 
1733 gyermek született; még pedig élve: törvényes fiú 732, 
leány 689, törvénytelen fiú 97, leány 102; halva: törvé-
nyes fiú 46, leány 44, törvénytelen fiú 15, leány 8. — 
Meghalt 1377 egyén, még pedig 681 férfi, 696 nő. Egybe-
kelt tiszta pár 285, vegyes 53, összesen 338. Áttért más 
felekezetből 10 fi, 8 nő, együtt 18. Kitért más egyházba 
5 fi, 20 nő, együtt 25. Szaporodás 349. A gyülekezet 
népessége 1898. végén 22.126 finemen, 22.630 nőnemen 
lévő, összesen 44.756. 

I S K O L A . 

Aranykönyv . József főherceg Ő 'Fensége az al-
csuthi ev. ref. iskolába járó szegény tanulóknak, szám 
szerint 17-nek, 10 fiú és 7 leánygyermeknek teljes téli 
öltönyt ajándékozott csizmával együtt. A gyülekezet lel-
késze, évenként össze szokta írni a szegény sorsú szülők 
mindennapi iskolaköteles gyermekeit, ezeknek névsorát 
terjeszti Ő Fensége elé, a ki legszivélyesebben szokott a 
szegénysorsú szülők gyermei téli ruházatjárói gondoskodni. 
Isten áldja meg érette. 

Fölh ívás néhai Breznyik János selmeczbányai 
Igazgató Tanár úr egykori tanítványaihoz! Leborulunk 
a megdicsőültnek nagy szelleme előtt s fölhívunk Benne-
teket, az ő egykori tanítványait, hogy mindannyian, kik 
a hála nemes érzelmeivel viseltettek emléke iránt, siessetek 
iránta a kegyeletnek legszebb adóját leróvni! Hozzátok 
szólunk, kik bölcs vezetése alatt a tudományokat meg-
szeretni Tőle tanultátok ; Hozzátok egykori tanítványaihoz 
intézzük fölhívásunkat, kik a selmeczi ev. Lyceumban a 
tudományok e fölkent, dicső bajnokától, a nagy Breznyik 
Jánostól tanultátok el mind azt. a mit az életnek köszön-
hettek, a ki Benneteket lelkületetekben műveltté, nemessé, 
igaz magyar honfiakká, s mint embereket, a szó nemes 
értelmében emberekké nevelt! Szükségtelen Őt, a meg-
dicsőült nagy férfiút Előttetek újból és újból ismertetnünk, 
hiszen Előttetek él testben és lélekben egyaránt ismert 
nagy alakja ma is. Mit emlegetnők soha el nem évülhető 
halhatatlan érdemeit, melyek köztudomásúak, hiszen 
minden ténye lelke nagyságát, szive mérhetetlen jóságát 
jellemezte. — Az a nemes, az a jóságos szív nyilatkozik 
meg végintézkedésében is, midőn, a mit szigorúan követ-
ketkezetes gazdálkodásával szerzett, földi javait, az ő 
szerelmetes jegyesének, a selmeczi ev, Lyceumnak hagyo-
mányozta s nem borulsz-e le lelkülete nagysága előtt, 
midőn azt mondja: »fáztam éheztem egykor eleget, hagya-
tékom egy részéből a szegény, de szorgalmas tanulónak 
kell enni adni, hogy ne éhezzék ; föl kell ruházni, hogy 
ne fázzék!« Mily gyöngéd, mily közvetlenségében hatal-
mas megnyilatkozása ez lelkülete fönségének! E nemes 
nagy léleknek földi maradványai ott nyugosznak a sel-
meczi temetőben. A dunáninneni egyházkerületnek folyó 
évi szeptember 7—8-án megtartott évi rendes közgyűlésén 
jelentette a selmeczbányai ev. Lyceumnak ez időszerinti 
igazgatója Jezsovits Károly tanár úr, hogy a Lyceum kor-
mányzó tanácsa 1000 irtot szavazott meg a megdicsőült-
nek síremlékére. Egykori Tanuló Társak! Mi alúlirottak, 
kik a folyó évi pozsonyi egyházkerületi gyűlésen jelen 
voltunk s kik az ott történtekről hallottunk, a hivatkozott 
igazgatói jelentésnek felolvasás után, Breznyik János 
varázserővel bíró nevének említésére önkényt és egyhan-
gúlag elhatároztuk, hogy megboldogult Igazgatónknak 
síremléket egyedül mi, csakis mi, egykori tanítványai 
emelhetjük fel! És halljuk feleletként lelkesült kiáltástokat 
Hazánk minden irányából: »Fel fogjuk emelni!* Annak 
felemelése csakis a mi kegyeletteljes kötelességünk ; hozzuk 



mi össze ezen célra az 1000 frtot, sőt többet, hogy mennél 
díszesebb legyen a síremlék. Emeljük fel ezen emléket az 
utókor számára! Fölhívunk tehát Benneteket, Mindnyá-
jatokat, Kik a megboldogultnak egykor tanítványai voltatok: 
siessetek a hálás kegyeletnek oltárához adományaitokkal, 
küldjétek ezeket és azokéit is, kikhez ismeretlen tartózko-
dásuk miatt, ezen felhívásunkat nem intézhettük, kiket 
azonban Ti megközelíthettek, legkésőbben 1899-dik évi 
januárius hó végéig Okolicsányi Gyula, a Magyar jelzálog-
hitelbank ügyészének címe alatt Budepestre, Tisztviselők 
telepe, Delej-utca 10-dik szám alá. — Szives adományai-
tokat a »Budapesti Hirlap«-ban fogjuk nyilvánosan nyug-
tázni. A síremléknek fölállításáról annak idejében a lapok 
útján értesítendünk Benneteket. Az ünnepély módozatait, 
a sír föliratot a tanári karral egyetértőleg állapítandjuk 
meg, mi csak annyi jogot követelünk a magunk részére, 
hogy a sír emléke homlokzatán alúl ezen felírás álljon : 
»Emelték hálás tanítványai!* továbbá, hogy közülünk 
egykori tanítványai közül valamelyik, ezen alkalommal 
kegyeletes beszédet mondhasson. Nagy Breznyikünk szel-
leme által vezéreltetve ismételten is kérünk Benneteket, 
hogy a kegyeletes cél elérését szives adományaitokkal 
biztosítani méltóztassatok ! Pozsonyban (a kerületi gvülés 
alkalmából), 1898. évi szeptember 7-én és 8-án. Biszkup 
Béla lelkész, Bogyay Antal lelkész, Frenyo Gyula lelkész, 
Holuby Vilmos lelkész, Horváth Dani árvaszéki ülnök, 
Ivánka István földbirtokos, Ivánka Pál főszolgabíró, Joer-
ges Ágost könykiadó és könyvkereskedő, dr. Kaldrovics 
Géza bankügyész, dr. Kéler Zoltán földbirtokos, Kiss Ist-
ván lelkész, dr. Kossaczky Arnold megyei ügyész, Kru-
pecz István lelkész, Marótby Emil lelkész, Okolicsányi 
Gyula bankügyész, Okolicsányi József bizt. társulati fel-
ügyelő, Okolicsányi Lajos erdőmester, Riesz Károly fő-
esperes, Szekerka Pál lelkész, gróf Zay Miklós országos 
képviselő, Zorkóczy Samu lyceumi igazgató. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f S z á s z Domokos erdélyi püspök haláláról mély 

megilletődéssel értesült az egész magyar protestáns világ. 
Százakra menő, részvétlevelek és táviratok tesznek bizony-
ságot az általános részvétről. Az első condoleálók között 
voltak Bánffy Dezső, és Wlassics miniszterek, Tisza Kálmán, 
Hegedűs Sándor stb. A halálesetről a családon kivül az 
egyházkerület igazgató-tanácsa, a kolozsvári theologiai 
fakultás, az erdélyi múzeum-egyesület stb. adatott ki gyász-
jelentést. A temetésre a családtagok közül Szász Károly 
dunamelléki püspök, Szász Róbert, Nagy Miklós szerkesztő, 
legifj. Szász Károly, Szász Béla, Zseny József stb. utaztak 
Kolozsvárra. Az erdélyi egyházkerület lelkészi és tanári 
kara impozáns tömegben vett részt a temetésen. A tiszán-
túli egyházkerületet Kiss Áron püspök, Balogh Ferenc és 
Erdős József tanárok, a tiszáninnenit Fejes István és 
Radácsi György, a budapesti theologiai akadémiát Szőts 
Farkas igazgató képviselték. A theologiai fakultás dísz-

termében elhelyezett koporsóra közel kétszáz koszorút 
helyezett a résztvevő kegyelet. A temetés előtti nap szá-
zával zarándokolt a nép a nagy püspök ravatalához. A 
küldöttségek nagyobb része is ekkor fejezte ki részvétét, 
kiknek részvétnyilatkozatára a család nevében Szász Károly 
püspök felelt. Maga a temetés e hő 11-énóriási részvéttel folyt 
le a theologiai díszteremben, hova csak a családtagok, a 
küldöttségek egy része s a közönségnek csak kevés része 
fértek be. Az alkalmi imát Antal Gábor dunántúli püspök 
tartotta, a gyászbeszédet Kenessey Béla theol. igazgató 
mondotta, az éneklést a theologiai, a városi dalárda és 
a földművesek énekkara fölváltva végezték. A tartalmas 
bár kissé hosszú imádság s különösen a magas szárnya-
latú és művészileg jellemző »gyász«-beszéd mélyen meg-
hatotta a közönséget. (A gyönyörű gyászbeszéd mai szá-
munk Nekrolog rovatában olvasható^). A gyászszertartás 
végeztével a hat-lovas gyászkocsira helyezett koporsó 
előtt a kolozsvári fő- és középiskolák tanuló-ifjúsága, a 
katonai, polgári és felekezeti küldöttségek tagjai haladtak, 
a koporsó után a gyászoló család férfi-tagjai (a nők 
kocsikban) és b. Kemény Kálmán, Zeyk Dániel és Simó 
Lajos főgondnokok vezetése alatt vagy kétszáz palástba 
öltözött pap. számos tanár és ezrekre menő résztvevő 
közönség lépdelt ki a temetőig, hol a. földmívelők ének-
karának gyászdala után Molnár Albert theol. tanár mondott 
költői szárnyalású szép beszédben utolsó Istenbozzádot a 
nagy halottnak. Szász Domokos sírja a Nagy Péteré mellett, 
azon a díszes helyen van, melyet Kolozsvár város tanácsa 
díszhelyül ajánlott fel nagy halottjának. 

f Sz i lágy i Sándor, az egyetemi könyvtár tudós 
igazgatója, a hírneves történetíró és szerkesztő, mint lap-
záráskor őszinte részvéttel értesülünk, hosszas és súlyos 
szenvedés után f. hó 13-án jobb létre költözött. Nekrológ-
ját jövőre közöljük. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Francia ref. templom felavatása Szentpéter-

várot t . A szentpétervári francia ref. gyülekezet a mult 
év utolsó napján avatta fel újra, nem régen tűz által 
megrongált és restaurált templomát. A restaurációhoz 
maga a cár 10 ezer rubellel járult s az oroszországi ref. 
és evang. gyülekezetek is szépen adakoztak, úgy hogy a 
költségek teljesen fedezve vannak. 

* Az evangéliumi világosság eredménye. A 
német-birodalom 251,515 újonca között csupán 200 volt 
a mult évben olyan, a ki írni és olvasni nem tudott. Az 
írás és olvasás képessége a műveltség egyik hatalmas 
fokmérője s épen nem a véletlenség eredménye az, hogy 
ez a fokmérő, a legmagasabb grádust a protestáns orszá-
gokban mutatja. A hol az evangélium fénylik, ott osz-
lania kell mind az erkölcsi, mind a szellemi sötétségnek. 

* A R ó m a - e l l e n e s m o z g a l o m Ausztriában kezd 
már valóban szakításra is vezetni. Satz-ban 600 római 
katholikus lépett már át a protestáns egyházba; Eschben, 



Eger-ben pedig január 18-án fog tömeges átlépés tör-
ténni. Karbitzban, a honnan 1623-ban az utolsó evangé-
likus lelkészt elűzték, Karácsony első napján szintén evan-
gélikus istentiszteletet tartottak, s a mozgalom északi 
Csehországban mindenfelé terjedőben van. 

* A j e r u z s á l e m i zs idók száma körülbelől 4-7 ezerre 
tehető, szemben 10 ezer keresztyén és 800 mohamedán 
lakossal. A zsidók felszaporodása 1888 óta vette kezdetét, 
most azonban a török kormány szigorú rendszabályokat 
léptetett életbe a zsidóbevándorlás ellen, s egész Palesz-
tinában sehol sem szabad zsidónak letelepülni. 

* A róm. kath. autonomiai kongresszus ki-
küldött kilences albizottságának, a szervezetre vonatkozó 
előmunkálatát a »Magyar Állam* nyomán a következők-
ben ismertethetjük: az egyházközségeknek lenne külön 
gyűlésük és tanácsuk, — amannak minden 24 éves és 
azonfelül levő férfiú volna a tagja, — ez pedig legalább 
7 s legfölebb 16 tagból állana. Sem amannak, sem emen-
nek nem lehetne tagja, egyéb feltételektől eltekintve az, 
a ki nős, s házasságát egyházilag meg nem kötötte s a 
ki az egyház által kárhoztatott valamely társasághoz tar-
tozik. Az egyházközségi gyűlési tagok válsztanák az egy-
házmegyei világi képviselőket, akikké azonban nem választ-
hatók az állami, megyei, községi vagy városi hivatalnokok, 
a kiknek hivatalos hatáskörük az illető egyházközség 
területére terjed ki, A községi tanács tagjai választanák 
az egyházmegyei tanács tagjait úgy, hogy az egyházme-
gyéhez tartozó községek egyház-tanácsosai együttesen 
szavaznak. Az egyházmegyei tanács állana 5 papi s 12 
világi tagból. E felett állana az országos gyűlés, a melynek 
122 világi tagja lenne s évenként egyszer ülne össze 
május havában, Budapesten, mint legfőbb autonomiai 
hatóság, a mely az egyházat világi vonatkozású ügyekben 
az állam s más vallásfelekezetek irányában képviselné. 
Az igazgató-tanács lenne a tulajdonképeni végrehajtó-
testület, a melynek évnegyedenként kellene üléseznie. Ez 
tenne javaslatot, 3 —4 férfiú ajánlásával, az érseki s püs-
pöki székek betöltése tárgyában a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által a királyhoz s a 3 jelölt közül nevezne 
ki érseket, illetőleg püspököt a király. A szerzetes-rendi 
apátságok- és prépostságoknál üresedésben levő helyek 
betöltésénél az igazgató-tanács elnöke működnék, mint 
felterjesztő, s a tanács csak tudomásul venné e jelölést s 
kinevezést. Ez az igazgató-tanács tárgyalná a vallás- és 
tanulmányi alap költségvetését s ez vizsgálná meg a 
nevezett alapok s alapítványok zárszámadásait is észre-
vételeivel felterjesztvén, a királyhoz. Ellenőriznék a vallás-
és tanulmányi alapok és alapítványok törzsvagyonának 
sértetlen épségben tartását, illetőleg ezeknek teljes hasz-
nálatát. Ennek a megbízottja ott lenne a püspöki széküre-
sedés esetében a javak átvételénél s átadásánál s az 
üresedés tartama alatt felügyelne a vagyon kezelésre. A 
káptalanok vagyoni állását is ellenőrizné, s ennek lenne a 
kötelessége, hogy a kath. egyetem felállítását foganatosítsa. 
Ez volna a rendelkezési jog birtokosa az összes iskolák 
fölött, s a kir. kath. jogakadémiák igazgatóit és tanárait 
is ez választaná, a király csak megerősítené. A gimn. igaz-
gatókat s tanárokat ez választaná s általában a tanárok 
felett is ez gyakorolná a fegyelmi jogot »az állami tör-
vények rendelkezéseinek figyelemben tartása mellett*. Az 
érettségi vizsgákra biztost küldene szavazati s bizonyít-
vány aláírási joggal s ha az aláírást megtagadja, a bizo-
nyítvány nem adható ki. hanem a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter döntene stb. — Hogy ebből a tervezetből 
még a kongresszuson is lesz-e valóság? nem bizonyos, 
mert a politikai lapok híre szerint a püspökök többsége 
ellene van a javaslatnak. 

* S e g é d l e l k é s z t keresek H.-M.-Vásárhelyre olda-
lam mellé. Fizetése: teljes ellátáson kivül évi 320 frt. 
Teendölc: a lelkészi dolgokban segíteni, vallást tanítani 
heti 2— 2 órán a polgári iskolában és a városi szeretet-
ház elemi iskolájában, végre a délelőtti üres órákban 
nekem másolgatni. Az állás jövő hóban elfoglalandó. 
Mielőbbi jelentkezést kérek, H.-M.-Vásárhely, 1899. jan. 
hó 7-én. Szeremlei Sámuel, ref. lelkész. 

A D A K O Z Á S . 
A prot. árvaház j avára adakoztak: Az ordasi 

egyház ó-év esti perselye, Kudar Kálmán ref. lelkész által 
1 frt 30 kr. A gerjeni egyház, Széky Géza ref. lelkész által 
1 frt. A gyöngyösi ref. egyház, Klimó Pál ref. lelkész által 
2 frt 30 kr. A dunamelléki ref. egyházkerületből, Petri 
Elek egyházkerületi pénztárnok által 109 frt 32 kr. (Ehhez 
járultak: Alsó baranva - bácsi egyházmegye 9 frt 10 kr. 
Kecskeméti egyházmegye 20 frt 55 kr. Külső-somogyi 
egyházmegye 4 frt 90 kr. Pesti egyházmegye 54 frt 77 kr. 
Solti egyházmegye 10 frt. Tolnai egyházmegye 10 frt).. 
Összesen 113 frt 92 kr. 

47/1899. sz. P á l y á z a t , 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
dobozi ev. ref. egyház lelkészi állomására. 

Díjazás szabad lakáson kivül: 1. készpénz 63 frt. 
2. Buza 31 köböl. 3. Árpa 31. köböl. 4. Nyers fagvgyú 
25 font. 5. Széna : 8 mezei boglya. 6. Tűzi keményfa: 
12 öl. 7. Fűteni való rőzse : 300 kéve. 8. Tehénvaj : 
6 itce; színméz: 3 itce. 9. Egy egész sesszió föld, hozzá-
tartozó legelőilletékkel; ennek az adóját az egyház fizeti. 
10. Stóla az egyházkerület határozata szerint. 

Az egyház I~ső osztályú, lelkek száma 3350. 
A megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. reform, 

egyházmegye nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez 
állomás után, az alapszabályok értelmében, 1200 frt évi 
nyugdíjat biztosít. 

A megválasztott lelkész f . év ápril 24-én tartozik 
hivatalát elfoglalni. 

Pályázati kérvények, szabályszerű minősítvénynyel 
és szolgálati bizonyítványnyal ellátva f . évi február 6-áig 
Szabó János espereshez Hódmező-Vásárhelvre küldendők. 

Debrecen, 1899. január hó 7-én. 
Kiss Aron, 

püspök. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatá rs : Hamar István. 

H0RNYÁN8ZKY VIKTOR C8. Í1S KTR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTES 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség' : 
IX. kerillet, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
Kindtf-hivatal : 

Hornyánszhy Vilitor kiinyvketesfr° dése (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 ílrn : 

Félévre: 4 frt l>0 kr ; egész évre : 9 frt. 

ICqyen szám ára 20 kr. 

E g y h á z és p o l i t i k a . 

Az alábbiak megírására az impulzust egy 
nyilt levél adta meg, a melyet Uray Imre, úgy is, 
mint a beregi függetlenségi párt elnöke, úgyis, 
mint a beregi ev. ref. egyházmegye gondnoka 
a »Magyarország« című politikai napilap szer-
kesztőjéhez intézett abból az alkalomból, hogy 
a »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap« szer-
kesztője figyelmeztette az »Egyetórtés« útján a 
nagj-részben reformátusokból álló, vagy manda-
tumaikat túlnyomólag ilyenektől nyerő függet-
lenségi párti képviselőket a r ra a nagy szolgá-
latra, melyet a jelen politikai helyzet közepette 
az ul tramontanizmusnak — nolle-volle — tesznek. 

Nem szándékozunk azzal foglalkozni, hogy 
Szőts Farkas urnák érintett cikke mily mérték-
ben felel meg a valóságnak, mert hiszen ha 
azok, kik a politikai élet mezején vezérkedő 
szerepet játszanak, ott a tények hatása alatt 
nem ismerik fel kellőleg a helyzetet, bizonyára 
az ily figyelmeztetésekből se sok okulást merí-
tenek. De meg szándékosan is elkerüljük a 
báró Bánffy, a Tiszák ós más nóvszerint felem-
legetett protestánsok ellen a klerikális vagy épen 
túlzó ultramontán szellemű lapok nyilatkozatai-
nak az alapokra visszamenő méltatását s össze-
függésbe hozatalát az ú. n. egyházpolikai törvé-
nyekkel s a liberális reformtörekvésekkel. Mert 
nem akarunk politizálni, sőt inkább az egyházba 
betolakodó politika ellen akarjuk szavunkat föl-
emelni. 

Előttünk most csak az említett nyilt levél 
áll. Ebből azt a nagy tanulságot merítjük, hogy 
egyházunk kormányzó férfiai is politikai szem-
pontokból szokták oly-olykor, némelyek talán 
mindig, megítélni egyházunknak legvitálisabb 
életérdekeit. Egyházunk előmenetele, boldogulása, 
az interkonfesszionális téren a paritásnak lassu, 
de folytonos fejlődése; mind ez abból a néz-
pontból jő figyelembe, hogy kedvez-e valamelyik 

politikai párt álláspontjának. Vívmányról van 
szó : ha igen; politikai kortesfogásról és szinte 
a becstelenség stigmatizálásáról: ha nem. Fáj-
dalom, hogy ez a nylvánosság előtt leplezetlenül 
is merészkedik magát bemutatni. 

Mindannyian jól tudjuk, hogy a protestan-
tismusnak egyik legfőbb törekvése volt eleitől 
fogva, hogy a világi ügyektől, tehát a politiká-
tól is távol tartsa az egyházat. Viszont azt is 
jól tudjuk, hogy a római egyháznál épen az 
ellentétes irányzattal találkozunk: az egyház 
mindent, de mindent igyekezett absorbeálni. Ily 
körülmények között a protestáns egyházak csakis 
az ú. n. egyházpolitikában érvényesülhetnek a 
tulajdonképeni politikai téren; ellenben a római 
egyház valóságos politikai hatalomra tör. Innen 
van a centrum Németországon, a klerikális párt 
Belgiumban, mely jelenben —• már évek óta — 
a kormányon is ül, a Volkspartei Ausztriában, 
mely legutóbb nyert Dipauli br. útján kormány-
képességet, — ilyen a mi néppártunk 
testáns politikai pártot, mást, mint a 
bajok enyhítésére alakult németországi 
tyén szocialistákat, nem ismerünk. Hazánkban 
is a protestáns egyházak, a szorosabb ér te lem-
ben vett egyházpolitikai kérdéseken kivül, lát-
szólag távol tartották magukat a politikai életnek 
sokszor mindent, még a legszentebbet is be-
mocskoló küzdelmeitől. Egyházunk igen jól ismeri 
azon veszedelmeket, a melyek a gyülekezeteket 
híveiben és fejük, vezetőjök, a lelkész személyében 
érhetik a párt tusák erkölcs- ós jellemrontó ha-
tása következtében ós épen ezért tiltá el a lel-
készeket attól, hogy a politikai pártküzdelmekbe 
beleelegyedjenek, tiltá meg, hogy az egyházi 
épületekre politikai pártjel vények kifüggesztes-
senek. 

Hogy a tilalomnak nem volt épen 
túlságos foganata, azt mindnyájan tudjuk 
torok oda hagyják nyájukat ós intézik az 
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kezeteiket gondozza a káplán. Pásztorok szava-
zásra buzdítják vagy vezérlik nyájaikat. Tehetik, 
mert a törvény elnéző. Régen volt, a köztársa-
ság első időszakában, midőn Rómában a »ius 
strictum« ura lkodot t ; ma már a méltányossági 
jog a közkeletű. A méltányosságnak pedig épen 
úgy nincsen határa, mint az irgalomnak. 

Egyházi szempontból teljesen közömbös do-
log, hogy a törvények ós a protestáns alapelvek 
megsértése minő politikai pártprogramra érdeké 
ben történik. Tény, hogy megtörténik mindenik-
nek az érdekében. Es ez roppant nagy hiba. 

Ha áll az, hogy a politika az exigenciák 
tudománya, ugyan ki fog annak eszményeiből, 
cselekvényeiből ideált meríthetni, ki fog abból 
követendő eszményi következtetéseket kivonhatni? 
Hiszen ha valahol: a politikában nyerte legtelje 
sebb megvalósulását a jezsuita morál intencio-
nalizmusa; a politika a megtestesült jezuitizmus. 
Vájjon lehet-e, kell-e az eszményi czélokra tö-
rekvő egyháznak, a legszentebb, a legmagaszto-
sabb eszményeket hirdető egyháziaknak valami-
től, mint épen ettől tartózkodniok ? 

Az említett nyilt levél, egy egyházmegyei 
gondnok úr tollából, a lehető legvilágosabban 
illustrálja nekünk, hogy mit várhat egyházunk, 
mit várhatnak egyháziaink a politikai életben 
kifejtett, tehát a politikai jogok egyszerű gya-
korlásán túlterjedő, tevékenység jutalmául. A ne-
mezis mindig nyomában jár a hibás lépéseknek. 
Most csak a függetlenségi érzelműekről szól az 
ének, de legyünk tisztában azzal, hogy alkalom-
adtán ugyan ez a tenor szólal meg a más-
pártiak ellen is. 

Nevezett egyházmegyei gondnok úr kijelenti 
ama meggyőződósét, hogy a legutóbbi választások 
alkalmával az ellenzék megfogyatkozását csak 
részben lehet a kormány erőszakoskodásának, 
vesztegetéseinek tulajdonítani. Amaz érzékeny 
veszteség valódi oka Tisza Kálmánnak nagy-
váradi programmbeszódében megnyilatkozó ama, 
nem utolsó kortesfogás volt, hogy a kálvinista 
papoknak kilátásba helyezte a 800 frt minimu-
mot. »Erre a mi szegényebb papságunk eddig-
elé hathatós tevékenysége egyszerre megszűnt s 
ha egyesek szavaztak is a függetlenségi pátra, 
sokan a nagyobb jelentőségű választási szereplés-
től tartózkodtak.<r Mindezt nevezett gondnok úr, 
»úgy is mint a beregi függetlenségi párt elnökecc 
maga tapasztalta. 

íme egyszerre mennyi vád háramlik a sze-
gény lelkészek fejére egy egyházmegyei gondnok 
úrtól, ki pártelnök is. Rájok süti, hogy a múltban 
az egyházi törvény ellenére »nagyobb jelentőségű 
választási szereplést® folytattak, — a mi külön-
ben nem épen minden dicséret nélkül van fel-

említve. Aztán fordul a kocka. Tisza Kálmán 
((kilátásba helyezte« a 800 frtos minimumot ós 
a szegény papságnak eddigelé hathatós tevékeny-
sége egyszerre megszűnt s a függetlenségi párt 
a választásoknál a miatt lényeges hátrányokat 
szenvedett . . . Mennyi szemrehányás van a füg-
getlenségi párt elnök és egyházmegyei gondnok 
úr eme szavaiban a szegény papság ellen in-
tézve ! Csak kilátásba helyeznek némi fizetés-
rendezést ós az a szegénységében is önálló, füg 
getlen elem, a református papság, direkte vagy 
indirekte, már nem a függetlenségi párt, hanem 
a kormány szekerét tolja. Ugyan mi fog lenni 
majd ezután, mikor a kilátásba helyezett segély 
a már szentesített törvény alapján folyósíttatni 
is fog? ! 

Természetesen úgy gondolkoznék minden 
egyháztag, hogy egyházának hűségét ós szolgá-
latát nyomorgások között is nemesen végző szol-
gáira felderülvén azok a jobb napok, a mikor 
már nem feltótlenül kell harcolni a mindennapi 
kenyérért, ezzel együtt ezen egyházi szolgáknak 
a mindennapi kenyér kiküzdésére lekötött ereje 
az egyházi élet belső felvirágoztatása előmozdí-
tására felszabadul. De hát az egyháztag, még ha 
egyházmegyei gondnok is, másképen ítéli meg 
a helyzetet, mihelyt egyúttal párt-elnök is. 

Nem ez fog bekövetkezni. Nem az egyházi 
életnek fellendülését fogja előmozdítani a lelké-
szek nyomorának enyhítése, hanem »majd látni 
fogunk kihízott pásztorokat ós alig lézengő so-
vány nyájakat«. Igen! azok az eddig független 
elemek, ezután a »husos fazekak« köré gyüle-
keznek ós hagyják lézengeni a nyájat s tartóz-
kodni fognak »a függetlenségi pár t ra sokkal na-
gyobb jelentőségű választási szerepléstők. 

És mindezt egy egyházmegyei gondnok 
mondja el s ő világosítja fel a nagy közönséget 
arról, hogy egyházának papjai mik voltak a füg-
getlenségi pár t ra nézve a Tisza Kálmán kortes-
fogása előtt s mik lesznek a jövőben. A politi-
kának az egyházba való behurcolása a legszo-
morúbb mivoltában tükröződik vissza ebben a 
hivatolt nyilt levélben. Az egyház, az egyháziak 
megtaposva, beszennyezve vannak odaállítva. A 
református lelkészek aljas pónzsóvár lelkek, kiket 
már egy puszta »igóret« megtántorít ós meg-
győződésük megtagadására bír. Nemcsak. Tovább 
is terjed a politikai morál üdvös leckéje. A világ 
most már tisztán láthatja, hogy ezek a lelkészek 
az erkölcsi sülyedésnek a lehető legalsó fokára 
jutottak. »Mert (a mint) a lelkészeknek a 800 fo-
rintos minimumot kilátásba helyezték, előállott 
az az eset, hogy a hol 8—900 forintra felmegy 
is a lelkészi fizetés, ott árlejtést tartanak a jöve-
delemről, hogyminól kevesebb javadalmazást tün-



tethessenek ki azért, hogy a prezent-pénzből 
minél többet kaphassanak.« így szól Urai Imre 
úr »úgy is mint a beregi függetlenségi párt elnöke, 
úgy is mint a beregi ev. ref. egykázmegye gond-
n o k a i Az ember igazán gondolkozóba esik, hogy 
az utolsó »úgyis« itt nem lapsus calami-e? 

Az eddigi morál, melyet kivonni szándé-
koztunk, egyszerűen annyi, hogy a lelkészeknek 
nem jó a politikai életben ^nagyobb jelentőségűcc 
szerepet játszani, hanem elég volna, ha politikai 
jogukat szavazatuk beadásával gyakorolnák csu-
pán. Elijesztő példa előttünk a mostan felhozott, 
hogy még a különben »elvtárs« is megrugdalja 
a lelkészt, ha nem szája íze szerint gyakorolja 
a nagyobb jelentőségű tevékenységet. A párt-
politika bűzhödt mocsarának sarától a legjelle-
mesebb ember sem menekedhetik meg, ha a 
körül forgolódik. 

De nem hallgathatunk el még egy másik 
dolgot sem. A jelzett nyílt levélben — bizo-
nyára nem az egyházmegyei gondnok, hanem — 
a pártelnök úr jónak látja megrázogatni a lel-
kész ós hívek közötti viszony bensősógónek, 
tehát az egyházközségi élet egyik legfontosabb 
kellékének s így az egész egyháznak az alapjait 
is. Beszól kihizott pásztorokról, lézengő nyájról. 
A lelkészek árlejtést tar tanak a jövedelemről, de 
»hogy mi lesz a hívekkel, a kik a mai viszonyok 
között sok helyen képtelenek az állami adó két-
szeresét, sőt háromszorosát fizetni egyházi adó 
címen, azzal senki sem törődik az ég alatt« . . . 

Pia jól értjük, itten a pártelnök, ki már nem 
várhat a lelkészektől nagyobb jelentőségű vá-
lasztási szereplést, a hívekhez fordul. A kihizott 
pásztor és a lézengő sovány nyáj aligha van 
minden célzatosság nélkül egymással szembe 
állítva. Hiszen az egyházmegyei gondnok tudja 
bizonyára azt, a miről a pártelnöknek nem kell, 
— sőt úgy látszik — nem szabad tudomást 
vennie, hogy ezen lézengő, sovány nyájjal is 
gondol az egyetemes egyház. A nyájra akar 
hatni, mikor a pásztorokkal akar ja azt konflik-
tusba hozni. 

A másik morál ezen eljárásból tárul elénk, 
s abban foglalható össze, hogy mily veszedelmes 
dolog, ha egyházi hivatalosaink az egyház ügyeit 
is pártpolitikai szempontból tekintik és kezelik. 
Talán sehol a világon nem történhetnék efóle 
jelenség, mint a mi magyar református egyhá-
zunkban, hogy egyházi hivatalos személy egy-
házról, egyháziakról, ezeknek s a híveknek egy-
máshoz való viszonyáról a nagyközönség szá-
mára ily hangon írjon. 

A mi reformátoraink véghetetlenül bölcs 
emberek voltak, mikor az egyházat a politikától 
elválasztani igyekeztek. Nem bántották ezért az 

egyén szabadságát, mert hiszen ők az egyházi 
férfiút is, az igehirdetés és sakramentumok ' ki-
szolgáltatására terjedő tisztségen túl állampol-
gárnak, a társadalom tagjának tekintik. Meg-
engedik, hogy a lelkészek, mint művelt, gondol-
kozó, tudományos férfiak elmélkedjenek a t á r sa -
dalmi ós állami élet jelentősebb, vagy kevésbé 
jelentős eseményei felet t ; megengedik, hogy néze-
teiknek kifejezést is adhassanak: de mindig elő-
térbe állítják azt a dekorumot, melyben az ige sáfára 
minden egyes cselekedetének, nyilatkozatának je-
lentkeznie kell. És a mi demokratikus egyház-
alkotmányuk, melynek egyik legjellemzőbb vonása 
az egyháziak ós világiak paritásán felépülő szerve-
zet, soha sem tiltotta, hogy oly világiak is ve-
gyenek részt az egyház ügyeinek intézésében, a 
kik a politikai életben is szerepet já tszanak; de 
viszont soha sem sülyedt még odáig, hogy az 
egyház világi jellegű hivatalosai az egész egyház-
élet jelenségeit pártpolitikai szempontok szerint 
tekintve korrigálják, idomítsák vagy csak ítél-
hessék is meg. 

Az egyház ós a politika protestáns felfogás 
szerint két összeegyeztethetetlen terület. Úgy ká-
nonaink, mint az egyetemes protestáns elvek alap-
ján tiltakoznunk kell az ellen, hogy bárki is, 
akár nostras, akár alienus, a mi egyházunkat 
ós egyháziainkat politikai szempontokból vessző-
futtatásra kényszerítse, 

Pokoly József, 
theologiai tanár. 

Az egyház. 
(Efez. 1, 16—23. v.) 

Mólyen tisztelt közönség! Imahetünk* eme 
2-ik napján elmélkedésünk kitűzött tárgya az 
egyház, a hívőknek az a közössége, melyről azt 
mondja Pál apostol a felolvasott szakaszban, hogy 
a Krisztusnak teste és annak teljessége, a ki 
mindeneket betölt. Az apostolnak e szavai vilá-
gosan jelzik, hogy az egyház lényegesen külön-
bözik más társadalmi szervezetektől, rriert ennek 
nem az a célja, hogy tagjait szórakoztassa vagy 
az élet anyagi érdekeinek elérésében támogassa, 
hiú fénynek mulandó hatalomnak elérésére ve-
zesse, hanem az a feladata, hogy tagjai előtt ki-
mutassa azt az utat, mely az egyház fejéhez, a 
Krisztushoz vezet, s a melyen haladva, Isten 
előtt szentek és feddhetetlenek lehetnek. Az egy-
háznak célja, mind feljebb és feljebb emelni az 
embert értelmében; nemesíteni, jobbítani szívó-
ben ; vágyait ós törekvéseit egy felsőbb óletirány 

* Elmondatott a Lorántffy Zsuzsánna és a Református Ifjú-
sági egyesületnek az év első hetében, január 3-dikán tartott össze-
jövetelén. 



szerint vezérelni, hogy megtanulja az ő erkölcsi 
életfeladatát betölteni s minden földi dolog fe-
lett az Örökkévalót keresni. 

Ezt a célt, ezt a feladatot egy szóval is 
kifejezhetjük, mert nem más az tiszt, közönség! 
mint az Istenországa, melyről azt monda Üdvö-
zítőnk, hogy nem itt vagy amott, hanem miben-
nünk van. Ez az Istenországa alkotja a hívők 
közösségének lényegét, ennek bírása a ker. em-
bernek legfőbb feladata, legnagyobb boldogsága. 

De hát mi az az Istenországa? Oh, ha ezt 
egy rövid meghatározásban kilehetne fejezni ?! 
Az a legfőbb jó, elrejtve az emberi szívben, mint 
a drága kincs a szántóföldben, vagy az igaz 
gyöngy a tenger mélységében ; az az egy szük-
séges dolog, Istennek kegyelmi ajándéka a Jézus 
Krisztus által. Senki sem szerezheti meg azt úgy 
mint keze munkája által, mert Istenországa 
nem szemmel láthatólag jön el, hanem az em-
beri lélek mélységében. Valóban tisztelt közön-
ség! Istenországa nem más, mint az embernek 
Istennel való kibékülése, az embernek Istennel 
való benső közössége, a fiúság érzete s az ebből 
származó lelki nyngalom és megelégedés. Ennek 
eljövetelét nem látja senki, de magunk meg-
érezzük. Mindenütt feltalálható, a hol az ember 
egyesül Istennel és a Krisztussal hitben és sze-
retetben. A hol az embert Isten lelke, a Krisztus 
evangéliumának isteni ereje hatja át, ott jelen 
van az Istenországa, s megszenteli és átalakítja 
az emberi életet, A hol az emberi szív küzd, 
harcol az igaz boldogságért; a hol az ember 
a testi és lelki fájdalmak között, a szükségben, 
az élet viharai és csalódásai között rendületle-
nül megáll Isten mellett: ott van az Istenor-
szága a maga békességével és boldogságával. 
Gyakran csak egy hang, mely az emberi szívben 
megcsendül ; ébredj fel te, ki alszol! — ós az 
ember ébredezni kezd. Gyakran csak egy sugara 
a szeretetnek, mely a Megváltó szeméből a lé-
lekre esik, melyből a világ nem lát semmit, de 
éltető melegére a szív körül olvadozni kezd a 
jégréteg és a megelevenítő szent lélek átala-
kítja az emberi szívet. Ilyen pillanatokban érez-
zük azután, hogyan szokott eljönni Istenországa 
az emberi szívbe. Némelyek kínozzák, gyötrik 
magukat, hogy Isten előtt megigazuljanak, épen 
mint ama Saul, ki felettébb szorongatta a Krisztus 
anyaszentegyházát, de lelki megnyugvást még 
sem nyerhetnek, míg nem azt — úgy szólva — 
véletlenül, a világ által észre sem véve, meg-
találják. Mások ellenben teljesen elmerülnek az 
élet gyönyöreiben, semmit sem keresnek kevésbé 
mint a drága gyöngyöt, ele hirtelen feltartóztatja 
valami sebes futásukban, maguk sem tudják, 
hogy mi történt velők, csak érzik, hogy ők lát-

nak mennyei világosságot ós látják az ember 
fiát az Isten dicsőségének jobbján. Ugy van tisz-
telt közönség ! Istenországa nem úgy jő el, hogy 
ember eszébe vehetné. Es nem jön el soha és 
sehol a Krisztustól elfordult konok lelkeknek, 
de eljön mindig és mindenütt az isteni gond-
viselésben bízó lelkeknek; eljön az élet bármily 
szenvedései ós megpróbáltatásai között, s az élet-
nek minden változásaiban biztosítja a hivő lélek 
számára a boldog megnyugvást. 

Ez az érzület, ez a hit teszi az embert 
Istenországának tagjává, a szentek polgártársává. 
Ezáltal leszünk az apostol szavai szerint a Krisz-
tus testének tagjaivá, tápláltatván annak lelke 
által, a ki az Isten dicsőségének jobbján ül. De 
ennek az érzületnek, ennek a hitnek külső szer-
vezetre is van szüksége, hogy erőit a világban 
és az emberi szívben annál hathatósabban ki 
fejthesse. így állott elő azután a hivek külső 
gyülekezete, az ekklézsia, mely a mint az evan-
géliumi igaszságok szélesebb ós szélesebb kör-
ben elterjedtek, szervezetre nézve is mindig ki-
ter jedtebbé és bonyolultabbá lett. A mint azon-
ban a Krisztus vallását mind külsőiesebben kezd-f 
ték felfogni, létrejött lassanként az a tévhit, hogy 
ama kifeljődött hatalmas és fényes külső szerve-
zet, melyet közönséges egyháznak neveztek el, ez 
a Krisztus sajátképi alkotása, ez az az Isten-
országa, melyet ő hirdetett, ós ezen szerveze-
ten kivül nincs üdv és boldogság az emberi ló 
lek számára. Borítsunk fátyolt tisztelt közönség 
ar ra a sok szenvedésre és kiontott vérre, mely 
az emberi lélek emez eltévelyedésének útját el-
árasztotta! E tévhit ellen szálltak síkra a refor-
mátorok, a midőn különbséget tettek a keresz-
tyénség lényege és a középkori egyház megcson-
tosodott intézménye között, a látható ós látha-
tatlan egyház között, hangsúlyozván, hogy az 
Istenországához való tartozásnak egyedüli ismer-
tető jele a Krisztus szelleme. A kiben ez meg-
van, az ő testének tagja, táplálhatván az ő lelke 
ál ta l ; a kiben pedig ez nem él, az nem az ő híve. 

E láthatatlan egyház felelt sokat gúnyolód-
tak a protestantizmus ellenségei. Felhozták, hogy 
ez képtelenség, mert hogyan lehet láthatatlan 
az, melyhez emberek tartoznak ? Meglehet, hogy 
az elnevezés nem épen megfelelő, de az eszme 
helyes és teljesen evangéliumi, mely nem zárja 
ki, sőt megkívánja a külső egyházi közösséget, 
mert hiszen a Krisztus szelleme, a vallás látha-
tatlan erői ós földi eszközök által hatnak a vi-
lágon. Ez a külső egyház, mely kezdetben csak 
egy volt, később különböző ker. felekezetekre sza-
kadt. Mi protestánsok elismerjük, hogy a mi 
egyházi szervezetünknek is lehetnek hiányai, de 
azért bátran állíthatjuk, hogy minden hiányai 



mellett is a ker. vallás lényegót tisztábban és 
helyesebben fogja fel, mint a magát egyedül 
üdvözítőnek valló római egyház. A prot. egyhá-
zak, ha különböznek is egymástól az isteni 
tisztelet formáiban vagy egyházi szerkezetükre 
nézve, ele az igazi megelevenítő keresztyénség szel-
lemében, abban az érzületben ós erőben, melyet 
Krisztus az emberiségbe oltott, egynek érzik 
magukat ?s öntudatos meggyőződéssel vallják : 
hiszek egy közönzéges ker. anyaszentegyházat. Mi 
protestánsok mindazokban, a kikben a Krisztus 
lelke ól, a láthatatlan egyháznak egy-egy tagját 
ismerjük el; egy hajtását annak a szőlőtőkének, 
mely maga a Krisztus, mert hitünk szerint csak 
az Úrnak lelke teheti az embert Istenországá-
nak tagjává; az a lélek, mely az evangélium 
által folyvást növeli a jobb emberek számát, 
folyvást eszközli azon nemesebb társadalmi lót 
alakulását, mely által lesz új ég és új föld, melyben 
lakozni fog az igazság, uralkodni fog a tiszta 
hit, a szives emberszeretet és a boldogító re-
ménység. 

Istenországában, a láthatatlan egyházban, 
mely túlemelkedik országoknak, népeknek ós 
időknek korlátain, ebben a láthatatlan közösség-
ben hiszünk mi protestánsok, és minden hivő 
léleknek éreznie kell, hogy ez felségesebb, fel-
emelőbb, szebb és igazabb hit. De vigyázzunk, 
nehogy az ellenkező túlságba essünk, mintha e 
hit mellett a külső egyházi közösség lényegtelen 
vagy teljesen felesleges volna. Ellenkezőleg, a ki 
igazán osztozik e magasztos hitben, az a maga 
egyházát, melyhez születésénél, nemzetiségénél ós 
meggyőződésénél fogva tartozik, sohasem fogja 
megvetni, vagy könnyelműen elhagyni; ép oly 
kevéssé teheti, a mint egy jó ember sem fogja 
soha hazáját ós családját megtagadni. 

A mi legfőbb feladatunk tehát az, hogy 
Istenországát magunkban ápoljuk, a magunk 
körében terjeszszük, hogy egyházunk körében 
pusztuljon a bűn s a hit és szeretet virágai 
illatozzanak. Igen, a mi egyházunknak feladata 
hitves bűnbánat által létrehozni minden emberi 
szívben a lélek üdvét, hogy az ember a világ 
zajában el ne veszszen, hanem miként Istenor-
szágának polgára boldog legyen a Jézus Krisz-
tusban. Vajha ez a meggyőződés közöttünk álta-
lános lenne s élénken élne minden prot. ember-
ben a saját egyháza iránti kötelességérzet! 
»Annak okáért — a nagy apostol szavaival 
élve — kérlek titeket, hogy azon hivatásban, 
a melylyel elhivattatok, méltóan járjatok, teljes 
alázatossággal ós szelídséggel, igyekezvén meg-
tartani a lélek egységét a békesség köteléké-
ben «. (Efez. 4, 1—3. v.) 

Petri Elek. 

ISKOLAÜGY. 
A prot, középiskola tanárainak fizetés-

osztályai. 

A nekünk is nagy emlékű Klamarik .Jánost elparen-
táltuk. Az igazsághoz híven ki kellett jelentenünk, hogy 
részben az Ő lelkéből sarjadt fizetés-osztályaink nem vál-
hatnak végleges állapottá; meg hogy az egyes felekezetekre, 
mint iskolafentartó hatóságokra hárul a fizetés-rendezés 
igazságos megoldása. 

Az 1883: XXX. t.-c. 47. §-ának áldásait nincs, a ki 
tagadja. Újra sorompóba szállhatnak középiskoláink, hogy 
az ötvenes évek végén beállott hanyatlás körülbelül hüsz 
esztendejében elvesztett pálmát visszaszerezzék. A hogy 
a kir. főigazgatók látogatásait meg-megörökítő jegyző-
könyvek s velük egybehangzón maguk a hivatalos jelen-
tések többszörösen kinyilatkoztatják: ezt a pálmát több 
nagyobb középiskolánk már tényleg visszaszerezte. 

A »régi protestáns erények váraivá« lettek ismét. 
A mit a közmondásos prot. áldozatrakészség megtehetett, 
valóban meg is tett mindent. A külső fejlődés útja nyitva; 
a belsőből a mi még hiányzik, meghozza az idő. Köztük 
majd azt is, hogy a prot. középiskolák minden rendes 
tanára állami oklevelet tudjon bemutatni. S a kultusz-
miniszteri jelentésekben nem lesz arra szükség, hogy 
középiskoláinkat ebben a tekintetben mérve össze az 
ifjabb keletű állami iskolákkal: a nagy hangú »még mindig« 
utaljon — a nem oklevelesek számára és százalékára. 

Minden megújhodás lassú átmenet. Botorság is lett 
volna a régi klasszikus épület, fundamentumul kitűnően 
alkalmas köveit is félrerakni csak azért, mert nem illenek 
bele az új csarnok homlokzatába. 

Hogy a címbeli kérdés fejtegetésében mi szükség 
ezt nyiltan kijelenteni: — alább rendén kiderül. 

Az államsegély nem pusztán a középiskolát magát 
emeli az államiakkal egy szintre, hanem eleven erejét : 
a tanárkarokat is. Sőt, mivel ezek munkássága hajt ja 
végre a megújhodást: első sorban őket. Legalább a hivatolt 
törvény illető szakaszának ez a — sokat emlegetett — 
mozgató elve. 

Az állami középiskolák tanárainak fizetés-rendezését 
az 1892-dik év nemcsak megváltoztatta, de meg is javí-
totta. Hogy még mindig nincs arányban a végzett tanul-
mányokkal sja lelket-testet ölő munkával : sokszor elmondott, 
sokféleképen bebizonyult igazság. 

Ez a változás a mi középiskoláink »tanári fizetése 
ügyét« is megváltoztatta. Miként Trefort idejétől gróf Csáky 
Albin miniszterségének negyedik évéig az állami közép-
iskolák tanárainak; a mi államsegélyes középiskoláink 
tanárainak is egyforma volt az alapfizetésük. Gróf Csáky 
Albin humánus lelke jutalmat kivánt az egy pályán mű-
ködők számára, hogy a szolgálatban eltöltött hosszú esz-
tendők necsak az intézetnek, hanem a munkásnak is 
gyümölcsözzenek. Ebből, az egyformaságon sarkalló tervből 



indult meg az 1892-iki rangosztályozás. Az 1893. évi 
IV. t.-c. szentesítését; a miniszternek messzeható ígérete 
előzte meg. Hogy t. i. »tiz év leforgása alatt az állami 
tanárság fele a Vlll-ik fizetés-osztályba kerül*. Épen 
ilyen volt az a hatalmas szózat is, mely a törvényjavas-
latot bevezette: »15—16 évi munkásság a tanárt a legfelsőbb 
fizetés-osztályba emeli! * . . . 

A rangosztályok megalakultak. A tanárokat a VlII-ik 
»rangosztály* csoportja három fokon: 1400 ,1600 ,1800f r t 
fizetéssel s a megfelelő lakáspénzzel van hivatva — hogy 
a szót magát ismételjük — jutalmazni. Kezdő rendes 
tanároké az 1200 fr tos; négy-öt éves tanároké az 1300 
frtos (IX-dik) fokozat. 

Az államsegély ügyében rendelkező 1883 : XXX. t.-c. 
47. §-a világosan kijelenti, hogy a cél első sorban a fele-
kezeti középiskolák tanárainak az államiakkal való egyen-
lővé tétele. 

Ám államsegélyünk 1800 frtos fokozatot pusztán 
a két budapesti prot. középiskolának »engedélyezett*; a 
vidékiek legmagasabb rangosztálya 1600 frt. 

A legújabb hivatalos adatok szerint Budapesten az 
állami középiskolákban 140 rendes tanár működik; vidé-
ken 626. Amazoknak 5 5 % - a v a n a z 1800-as fokozatban; 
emezeknek csak 3 .35%-a. Az 1600-asban Budapesten4 -3°/0 ; 
vidéken 13 4 % — s az 1400-ban Budapesten 16*4°/0; 
vidéken 1 1 ' 9 % ^élvezijutalmát*. A IX-ik rangosztály két 
fokozata így oszlik meg: 1300-as fokozat Budapesten 
1 0 % " n a k , vidéken 42 '01%-nak ju t : a legalsó fokozatú 
1200-asban: Budapesten 14"8%, vidéken 29 2 % . A mi 
azt jelenti, hogy a 140 budapesti állami középiskolai 
tanár közül csak »20« van e kezdő fokozaton. 

Az egyes fizetés-osztályok közt szembetűnő viszony-
nak egyedül az a magyarázata, hogy az állam Budapestet 
megélhetés körülményeinek tekintetbevételével,: nemcsak 
a legdrágább városnak; de miként a rangosztályokba 
emelés ügyében tavaly, épen állami tanárok részéről 
folytatott elkeseredett polémiák emlegették: a tanári alkal-
mazásban »jutalom-helynek« is tekinti. 

A felsorolt °/o számokon belül ránk nézve érdeke-
sebb, hogy míg az 1200 frtos — legalsó — fokozat-
beliek legtöbb szolgálati éve Budapesten 5, vidéken 10; a 
legmagasabb fokozatban Budapesten már 10 szolgálati 
évvel 16-an kerültek, vidéken pedig 19 éves tanárok csak 
5-en. Ebből pedig az a tanulság, hogy Budapesten egy-
folytában töltött átlag 14 év a legfelsőbb fizetés-osztályba 
emeli azokat, kik csakugyan Budapesten kezdhették pálya-
futásukat. Vidéken — eddig — az átlag-szám 21 szolgá-
latév. Az 1600-as fokozatot illetőleg Budapesten ez az 
átlag-szám 9 ; vidéken 15. Az 1400-asé Budapesten 7 ; 
vidéken 13. Végre az 1300-asé Budapesten 6 ; vidéken 9. 

Minden további kommentár nélkül is világos, hogy 
bár még mindig nincs úgy, a hogy a törvényt bevezető 
ígéret szólt, de a fokozatos előléptetés valóban »folyamatban 
van* s így az átmeneti állapot még hátra levő öt eszten-
dejével, az ígéret csakugyan valóra válhatik. 

És »ebben vagyon a mi nagy csalódásunk«. 

A prot. középiskolák is e rangosztályok mintájára 
szervezték tanáraik fizetését. 1893 óta kénytelenek vele. 

Az állam maga 'állapította meg rangosztályainkat. 
A budapesti két prot. középiskolának ugyanazon fizetés-
osztályokat rendelte el, mint az államiaknak ; a vidékekéből 
hiányzik az 1300-as és az 1800-as fokozat. Az állam-
segély ügyében kötött szerződések utasítása szerint 15 
rendes tanárral működő intézetben Budapesten az 1200-as 
fokozatban lennie kell 5-nek, 1300-asban 3-nak, 1400-as-
ban 2-nek; 1600-asban 2-nek; 1800-asban 3-nak. Vidéken 
14 tanár közül: 1200-asban 6; 1400-asban 4 ; 1600-ban 
szintén 4. 

Az államsegély »megérkezése* — tudjuk — öröm 
nap volt az egyes tanárkarokban. A boldog »öregek«: 
kik hajdan 600, sőt (harmincz esztendőknek előtte) 400 
frtért szolgáltak egy-egy esztendőt, igen-igen megelége-
detten szoríthatták keblükre hosszú béketűrésük, állha-
tatos reménykedésük, egy szóval idealizmusuk anyagi 
jutalmát. A sanyaúrságban elmúlt évekre — miknek 
egyetlen vigasztalása a többé-kevésbbé javadalmas név-
napi ajándékösszeg lehetett csak — végre bekövetkeztek 
a biblia kövér esztendők. Feledhetetlen szép osztozkodás 
volt. Éveik száma szerint, egyszerre kapták a négy-öt 
korpótlékot. Aztán szépen bele illeszkedtek a megfelelő 
osztályba. Magukra gondolván, nem jutott eszükbe minő 
igaztalan állapotokat teremtettek az államsegély ügyében 
kötött szerződések. Mert, ha eszükbe j u t ; régi és sokszor 
tapasztalt idalizmusuk nem engedhette volna a mai félszeg 
rendszer megvalósulását. 

Hol történt a nagyobb h iba ; vájjon fent, a legfelső 
forumon-e, a melynek hozzájárulása nélkül a szerződé-
seket sehol meg nem köthették; avagy a tanárkarok 
összeségében, melyek egymástól függetlenül, előzetes »egye-
temes megbeszélés* nélkül kívánták részüket a törvényes 
áldásból, — maradjon divatos probléma. Annyi bizonyos: 
a szerződő felek egyike a törvény betűire gondolt; a 
másik meg egyedül a szerződés megvalósulásakor létező 
állapotra, no meg a múlthoz képest hatalmas fizetés-
többletre. 

így esett meg, hogy a szerződés valóra válása, 
egyúttal új társasággá változtatta mindmegannyi tanár-
karunkat. Ebben az új 'rendben nem az a rossz, hogy 
ki-ki öregsége, illetve szolgálati éveinek száma szerint 
jutott egyik vagy másik fokozatba. Más alap nem lehetet 
a rendelkezésre. 

Az is mellékes, hogy az idősebb tanárt az ifjabbak 
előtt mentől előbb nyugdíjba kívánás »nemes< tárgyává 
teszi. Természet rendje, hogy előbb-utóbb helyet engedünk 
az utánunk következőknek. 

Hanem az a kiszámíthatatlan kára, hogy az alsóbb 
fizetés-osztályokban marasztja a mai közvetlen utánunk 
következő nemzedéket. Ezzel pedig egyenesen a törvényt 
magát dönti meg, mely az állami tanárokkal való egyenlő-
séget hirdeti. E mellett egy helyhez köti a tanárt is ; az 
első egy-két esztendő elmultával egyszerűen lehetetlenné 
tévén a más intézetbe, illetve más városba való áttele-



pülést. Mert a szerződések úgylátszik pusztán a minden-
ható forma kedveért alkotott meghagyása, hogy »a meg-
jelölt fizetés-fokozatokba való emelkedésnél az intézetben 
töltött évek számítanak, kivételt képez azonban, ha valami 
kiváló erőt egyenes meghívás útján alkalmaz a fentartó 
testület, annyira szemfényvesztés, hogy közmondásos be-
csületességünkhöz szinte nem illett hivatalos okmányba 
foglalása. Nem, még akkor sem, ha elmúlt boldog idők 
»vocator*-os szép szokásáról ábrándoztunk is. Mert hi-
szen minden tanárkarnak együttes és a t anárkar minden 
tagjának egyéni érdeke, hogy a fokozatban senki elébe 
ne kerüljön s be ne töltse más a magasabb fokozatú 
helyet, mely a megszabott rendben következők egyikét a 
dolog természete szerint illeti. 

Nyolc-tíz éves t aná r működése helyéről többé nem 
mozdulhat. A pályázatok szerint a legalsó fizetés-osztály 
sorában, legalsónak kerü l ; -kire nézve pályázataink ren-
des Ígérgetése, hogy »e fizetés az államsegély értelmében 
1400 és 1600 f r t ra emelkedik* — a mai állapotok sze-
rint valóban puszta szó, üres reménygerjesztő hivogatás. 

(Folyt, köv.) Dr. S—s. 

Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-
tetben. 

Irta: Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

(Folytatás.) 

III. 

Erkölcsi nevelés . 
Mottó: »Méfa? Y®P ^ P-^Y0 '̂ 

Soxet, tó xpTjatbv 7] ttootov Yevéafratí Plátó. 
(Mert nagy a küzdő', még annál is na-
gyobb, mint a milyennek látszik arra 
nézve, hogy igen derék vagy rosz legyen.) 

1. Az önnevelésről szóló három nagy fejezet közül 
immár elértünk a legfontosabbhoz. Az embert az ő erköl-
csi természete látja el mozgató és szabályozó erővel, ez 
levén tényleg az egész gépezetnek kormányzója, ura és 
valódi mestere. Az erkölcsi kitűnőséget méltán tart ják 
tehát mindenféle .emberi nagyság mellőzhetetlen elemé-
nek. Egy ember lehet olyan ragyogó,' olyan ügyes, olyan 
erős és olyan széles vállú, a milyennek csak látni aka-
rod ő t ; és mindamellett is, ha nem jó, csak hitvány 
fickó ő ; és ha magasra látszik is emelkedni, legragyogóbb 
vívmányaival is csak rosszaságát palástolja. Első Napo-
leon, nyugati Európa fölötti tündöklő pályafutásán, kiváló 
példája volt az emberi alakban megjelenő emberfölötti 
erőnek, de a kiből mégis hiányzott az igazi emberi nagy-
ság. Nem mondhatni , hogy ő természeténél fogva rossz 
ember lett volna ; de teljesen harci küzdelmei és politi-
kai emelkedése céljainak áldozván föl életét, nem volt 
neki alkalma arra , hogy csak legkevésbbé is föltüntesse 
azon magasabb kitűnőségét, mely az önzetlenségből e red ; 
és így ő, mint erkölcsi ember, nagyon szegényül és 

igen kicsinyül élt és halt is meg. De nem csak hódítók-
kal és politikusokkal történik az meg, hogy az erkölcsi 
elem hiányában nem tudnak igazi nagyságra emelkedni 
Azt mondja Hartley * egyik művének, hogy >semmisem 
múlhat ja könnyen felül a tudományok, a mathematika, a 
természetbölcsetet, sőt maga a theologia tudós pro-
fessoraiban található hiábavalóságot, önhittséget, követelő 
modort, vetélkedési vágyat és irigykedést«. És ezen nin-
csen is mit csodálkozni. Az erkölcsi természetnek, épen 
mint bármi másnak is, ha némi kitűnőségre akar emel-
kedni, külön művelésre van szüksége; és mivel szenve-
délyeinket, természetüknél fogva, épen mint a szeleket, 
nem könnyű ellenőrizni, és a mi cselekedeteink szenvedé-
lyeink kifolyása gyanánt tekinthetők: önként következik, 
hogy az erkölcsi kitűnőség semmi esetre sem könnyű 
dolog, és hogy az, a maga legfőbb fokain a teljes töké-
letességre jutott emberiségnek legnehezebb, és mint olyan 
egyszersmind legnemsebb vívmánya. Lord Byronnak köny-
nyű dolog volt nagy költőnek lennie ; hogy ez lehessen, 
csak el kellett saját természetébe merülnie ; s az volt, és 
repülnie kellett ; de hogy az ő gonosz humorával máso-
kat ne bántson, hogy izgékony türelmetlenségén erőt 
vegyen, és tanulja meg úgy viselni magát , a hogy az egy 
értelmes lényhez és egy gentlemanhoz illik: ez már olyan 
nehéz dolog volt reá nézve, melyet ő, a mint látszik, 
komolyan soha még csak meg sem kisérlett. Az ő élete 
tehát, minden ragyogó géniusza és alkalmi fönséges meg-
nyilatkozásai mellett is egy rettenetes tévedés és nagy 
intés volt mindazoknak, kik leckét akarnak venni. Egy 
másik világító torony a kőszikla ormán, melyen az ön-
zetlenség művelésének hiánya miatt sok nagy elme jutott 
már zátonyra, Savags Lunder Waltér** volt valamennyi 
angol író között az Íróknak talán legtökéletesebb mestere, de 
egyszersmind olyan parancsolólag és akara tos és mintegy 
uralkodóilag önkényeskedő személy, a ki minden ő csi-
szolt irálya és kitűnő gondolatai mellett is, folyton az 
őrültség örvényének szélén állott. Mindenki tehát, ki nem 
akar az élet nagy tengerén hajótörést szenvedni, vésse be 
komolyan lelkébe, vésse be mindenekelőtt ezen bibliai 
mondás nagy igazságát : »Egy a szükséges dolog.* A pénz 
nem szükséges; a hatalom nem szükséges ; az ügyesség 
nem szükséges ; a hírnév nem szükséges; a szabadság 
nem szükséges; sőt még az egészség sem az egy szük-
séges dolog ; csak egyedül a jellem, a teljesen kiképzett 
akarat az, a mi igazán megváltana bennünke t ; és ha mi 
ezen értelemben nem vagyunk megváltva, bizonyára el 
kell kárhoznunk. Nincsen ezen tárgyban közömbös pont, 
melynél az ember bizton megállhatna, azt mondván maga 
magának : ha jobb dolgom nem lesz is, rosszabb semmi-
esetre nem leend. Kétségenkivül rosszabb dolga lesz. 
Természetének önzetlen része, műveletlenül hagyatván, mint 

* Hartley Dávid angol psycbolog és orvos (1705—1757). 
Legnevezetesebb műve »Observations on Man«, London, 1749, mely-
nek 2-ik kötete 225. lapján találhatók a fent idézett szavak. 

Cs. L. 
** Kiváló angol író (1775—1864). Cs. L. 



minden más élettevékenység, elcsenevészedett arányokban 
puszta élettelen képességgé sülyed alá. Övezzük töl tehát 
derekunkat és éljünk úgy, mint a hogy emberekhez illik; 
és Istennek aranyajándekából azon dicsőséges sorsra jut-
ván, hogy mindössze csak egyszer éljünk, igyekezzünk 
nemesen élni. 

* 

2. Mielőtt bemennénk a részletekbe, szükségesnek 
látom jelezni néhány szóval az erkölcsiség és vallásosság 
közti összeköttetést, melyet az emberek gyakran helyte-
lenül fognak föl. Az angol moralisták egyik iskolája 
Bentham Jeremiástól * lefelé, azt tette a maga feladatává, 
hogy a vallásra való minden tekintet nélküli marálrend-
szert állítson föl, a mi, a legkevesebbet mondván róla : 
az elválasziásnak legkevésbé természetes módja, s az 
ilyen nézeteket valló emberek értelmi szervezete szűk 
látkörű és tökéletlen voltának világos bizonyítéka. Két-
séget sem szenved, hogy a bölcseség egyik-másik pro-
fesszora, mint a vén Epicurus, lehet a világ folyásához 
képest igen jó ember és élhet igen tiszta életet akkor is, 
ha azt hiszi, hogy ennek a nagyszerű világegyetemnek 
mathematikai pontossággal egybeállított csodás rendszere 
a vak atomok puszta véletlen találkozásának eredménye; 
valamint fölteszem, hogy napjainkban kevés erényesebb 
ember van, mint azok, kik a természet törvényeiről, a változ-
hatatlan következményekről, a természeti kiválasztásról, 
a kedvező föltételekről, a külső körülmények szerevesés 
alakulásáról és más ilyen értelmetlen frázisokról beszél-
nek, hogy nézetük szerint helyesen ki tudják magyarázni 
a világegyetem lételét. De az egészséges emberi értelem 
mindig valami meg nem felelőt, mondjuk inkább: valami 
természetellenest és visszariasztót fog találni az erköl-
csiség ezen alakjában. Olyan az, mintha egy jó állam-
polgár valamely monarchiában pontosan lefizetné min-
den adóját, leszolgálná a maga hadkötelezettségi idejét 
s bátran végig küzdené a háborúban nemzete csatáit, de 
azt már nem tenné meg, hogy előtte elhaladó királya 
előtt kalapot emeljen. Ha az ilyen fickót, mint fejedelme 
iránti tiszteletlen és ellenséges érzületü embert nem ve-
zetnék is talán be a rendőrség fekete könyvébe, de mint 
férfiatlan csodabogárra, jó természetünkből folyó megve-
téssel tekinthetnénk reá. Tökéletesen így áll a dolog akár 
az elméleti, akár a gyakorlati atheistákkal; többnyire 
zavaros fejű szatócsok, olyan fickók ezek, kik csak azért 
fonják selyemköteleiket, hogy legyen nekik mivel megfoj-
tani magukat ; vagy legalább is pusztán okoskodó gépek 
ezek, minden nemesebb sugalomtól teljesen távol, kiknek 
ólomból öniölt értelmi égboltozatáról nem ragyog le sem 
meleg, sem szín; kiknek egész tehetsége a saját csekély 
tudásukról nagy elbizakodottan Önmaguk által felállított 
képzet ápolásában áll, és a kik tényleg semmi egyébhez 
nem tudják durva csápjaikat odaragasztani, mint a mit 

* Angol jogtudós, nagy filánthróp (1748 — 1832), a minden-
ben csak a hasznossági elvet kereső utilitáriánus bölcseleti iskola 
megalapítója. Cs. L. 

meg tudnak tapintani, a mit osztályozni, lajstromozni és 
széttagolni tudnak. Már pedig van valami, a mi fölötte 
áll minden tapintásnak, minden mikroskopnak és minden 
kíváncsiskodó diagnosisnak, és — ez semmi más, mint az 
élet; az élet pedig semmi más, mint a munkálkodó ész, 
és a munkálkodó ész csak másik neve az Istennek. Ezen 
legmagasabb ténynek figyelmen kivül hagyása csak annyi, 
mintha valaki a gőzgépet Watt Jakab* értelmi erejének 
tnellégondolása nélkül akarná felfogni ; annyi, mintha 
valaki egy nagy város vízzel való ellátására elkészítené 
a vízveze'ő csövek hálózatának térképét, de nem mutatná 
ki a forrást, mely azokat vízzel megtölti; annyi, mint 
egy tényt, mely valamennyi más tényt lehetővé tesz, me-
reven elmellőzni; annyi, mint a testet fej nélkül hagyni. 
Az ifjú ember tehát semmiképen se elégedjék meg a re-
actió jelenkorában egyikkel sem azon hideg erkölcsi rend-
szerek közül, melyek külső induktió útján koldus módon 
ragasztgatják össze a kötelességeket. Minden nemesebb 
erkölcsiségnek a belülről jövő erkölcsi ihletés a forrása, 
ezen forrásnak táplálója pedig Isten. 

* 
* * 

(Folyt, köv.) Gsiky Lajos. 

T Á R C A . 

Vallás és erkölcsiség. 
(Folytatás és vége.) 

A vallás és az erkölcsiség benső összefüggését és 
szoros összetartozóságát csaknem általában elismerik az 
újabb theologiában. Így Schleier macher, Nitzsch, Hofmann, 
Dorner, Martensen, Köstlin, és Luthardt. Schleier macher 
szerint a ker. ember élete majd inkább önmagában nyugvó 
élet s ez a vallás, majd pedig inkább mozgó, s ez az 
erkölcsiség. Vagy Dorner szerint az ember személyes élete 
akkor valóban erkölcsi élet, ha az az istenhez való visszo-
nvunkban gyökerezik. És Marterisen szerint a vallás azt 
mutatja meg, hogy a nagy erkölcsi világellentétet miképen 
oldja meg az isten, az erkölcsiség pedig azt, hogy az 
ember miképen oldja azt meg a világban való életében. 
Krarup szerint »erst mit Hilfe der Religion kann die 
Ausführung des Guten für uns Menschen zu einem »freu-
digen Rechtthun werden* és máshelyütt »die christliche 
Religion ist nicht nur ihrer Inhalte, sondern auch ihrer 
Form nach die vollkommene sittliche Religion«. S végül 
Luthardt szerint »muss die allgemein menschliche Sitt-
lichkeit in der christlichen Sittlichkeit ihre Wahrheit 
finden«. 

E felfogással elvi ellentétben áll az ú. n. független 
morál. Ez alatt oly morál értendő, mely az erkölcsiséget 
a vallás alól teljesen emancipálja; az erkölcsöt pusztán az 
emberi lélek természeti képességeire fekteti ; a jót, a 

* Skót technikus, a gőzgépek rendszerének javítója (1736 
— 1819). Cs. L. 



törvényt és a lelkiismeretet egészen emberi dolgoknak 
nyilvánítja: szóval az erkölcsi életet teljesen leszakítja 
isteni alapjáról s megfosztja azt minden isteni erőtől. 
Tisztán emberi morál emberi törvényekkel, indokokkal, 
eszmékkel és eredettel. Célja a világi műveltség és ennek 
ápolása s célja a világi életnek a vallás befolyása alól 
való felszabadítása. E morál szerint a földi élet oly gazdag, 
hogy semmi másra szüksége nincsen. Gazdagságát tehát 
magába akarja zárni és minden mástól elszigetelni. E 
morálnak önmagában van az ereje. Tekintélyei az ész, 
a tapasztalás és a tudomány. Célja az emberiség s hit-
vallása az ethikai kultura vagyis a humanitás. E morál 
azt tartja, hogy a vallás az élet erkölcsi feladatainak vég-
zésénél hasznavehetetlen, sőt akadályozza az erkölcsiséget 
a maga feladatainak teljesítésében. Az élet tisztán erkölcsi 
alapon nyugszik. Az ókori bölcseletnek morálja ez, s 
különösen Aristoteles volt az, a ki végrehajtotta a morál 
és a vallás szétválasztását. Szerinte az erkölcsiség gyöke-
rei nem a vallásban, hanem az ember észszerű lénye-
gében rejlenek. A vallás tehát elvált a moráltól s a morál 
a vallástól, s a régi világ erkölcstelen vallással és vallás-
talan erkölcsiséggel végződött. A vallástalan morál gondo-
lata tehát nem új gondolat. Találkozunk vele a renaissance 
modern pogány gondolkozás- és érzületmódjában is. Pedig 
a mi a morálnak a vallástól való függetlenségét illeti, úgy 
a történelem azt igazolja, hogy az abstrakt autonómikus 
erkölcsiség csak oly időben lépett föl, a mikor vallásos 
hanyatlás állott be. P. o. Görögországban és Rómában a 
vallásos hanyatlás idejében léptek föl a morálphilosóphusok. 

A független morál ellen azt mondjuk, hogy épen a 
keresztyén vallás teremtett új erkölcsi eszméket, társadal-
mat és életet, mig megfordítva a vallási ernyedés mindenütt 
erkölcsi lazulást eredményez s a vallástalanságot mindenütt 
nyomban az erkölcstelenség is követi. S a történelem 
igazolja, hogy a független morál a görög-római világban 
is s a keresztyénségben is mindig a vallási elzüllés kor-
szakában lett divatossá. 

Kodifikátora e független morálnak az angol philo-
sophia nyomán Kant, a kinek autonom morálja szerint 
»már a theonómia is heteronomia*. Istenre, mint a gyakor-
lati ész postulatumára csak a jelenkori kötelességtelje-
sítés s a jövendő boldogság közötti ellentmondás* kiegyen-
lítése végett van szükség. A miért is nem a morál a 
valláson, hanem megfordítva a vallás a morálon alapul, 
a mi aztán a keresztyénség rationalista moralizására veze-
tett az egész vonalon. Kant megfelejtkezett arról, hogy az 
erkölcsi jó az emberben épen a vallástól nyeri a győzelem 
erejét a ^radikális gonosz« felett, s feledte azt, hogy bár 
a morál állítja fel a követelményeket, de a vallás adja 
az erőt azoknak teljesítéséhez. S ezt az összefüggést — 
mint Luthardt mondja — a történelem is igazolja, a mely 
szerint a) a morál követeli a vallást eredete, tekintélye 
és realizálása tekintetében s i ) a vallás követeli a morált, 
mert az istenben vetett hit >ist zugleich Glaube an den 
Gott der Welt ihrem Ursprung, ihrer Gegenwart und ihrem 
Ziel (Reich Gottes) nach«. A vallás és a morál tehát 

összetartoznak. A vallás és a morál elkülönítése tévedése 
a mystikának és a pietismusnak, s a morál és a vallás 
szétválasztása tévedése a moralismusnak, humanismusnak 
és kulturismusnak. S találóan mondja Martensen, hogy 
az olyan bölcseleti erkölcstan, mely a keresztyénséget 
ignorálja, ignorálja egyszersmind a valódi erkölcsiséget is 
és ezáltal gyakorlatiatlanná teszi magát. De ha ezt a 
morált á t jár ja a keresztyénség isteni ereje, akkor nem 
mellőzheti, hogy az erkölcsiség vallásos mozzanatait is 
ne érintse 

Napjainkban a minden történeti vallásoktól, tehát 
a keresztyénségtől is független morált prédikálja az 1876-al 
kezdődő ú. n. »ethikai mozgalom*, a melynek gyökerei 
vissont az unitáriusok kezdeményezése folytán 1825 óta 
fenálló * ethikai társaságokban* rejlenek. Főbb képviselői: 
Emmerson, az éjszakamerikai szellemes essayista, Salter 
chikágói és Adler és Coit nowvorki tanár, s Német-
országban Egidy, Schopenhauer és Niztzsche vallástalan 
moralismusát csak érintve különösen Gizycki berlini tanár. 
E társaságok a vallást csakis »az ember lelkiismereti éle-
tének* mondják; prédikálják az igaznak, jónak és szép-
nek evangéliumát, oltárokat építenek a tudományoknak 
és a szépművészeteknek s általában a keresztyénség tői 
független humonitásnak emelnekemberi ideálokat és szentsé-
geket. E modern oltárokon tehát Isten nélküli szentségek emel-
kednek, a melyeknek célja az erkölcsi egyén független-
sége minden irányban. Igazán Fichte Énje a maga teljes 
absolútságában! Szekundál nekik törekvésünkben, az 
irodalom, Ta sajtó s a közönséges rationalistikus felfogás 
az alsóbb néprétegekben. A tisztán emberit és természe-
test akarják átplántálni a néptudatba a keresztyénséggel 
szemben. így p. o. az 1881. majnai Frankfurtban ala-
pított ú. n. német *FreidenJeerbund« a lelkiismereteknek 
teljes szabadságára és azoknak a vallási és tudományos 
törekvésektől való megszabadítására törekszik, a melynek 
egyik vezérszónoka Bilchner, a »Kraft und Stoff* hírhedt 
szerzője. Hogy a régi rationalismusnak radikális meguji-
tóival van itt dolgunk, az nem szorúl bővebb magyará-
zatra. A vallástalan moéális kultura s az emberi életnek 
a morál ideáljai szerint való átalakítása itt a fődolog, mert 
hát e modern próféták szerint Jézus erkölcstana nem elé-
gíti ki korunk morális szükségleteit, figyelmen kívül hagyta 
az értelmi erényeket s csakis a tisztán emberi morálra, 
mint »új vallásra* van szükség az egész vonalon. Méltán 
mondja az emberiség megtisztulását célzó e modern ethi-
kai mozgalomról Hering, hogy az »auf Vergottung des 
Menschen* vezet Feuerbacli receptje szerint. Németország-
ban ez »ethikai kultura* jelenkori legbefolyásosabb szó-
szólója Gizycki, kinek utiiitarismusa szerint a morál célja 
az általános jólét vagy boldogság, a mi tisztán a termé-
szeti élet terméke a vallás teljes kizárásával, a melyet 
legfeljebb mint lágy érzelmi vallást a nők számára kíván 
meghagyni. A nyilvános élet valóságában a vallásnak 
helye nincsen, miután ott csak akadályozza az erkölcsi 
feladatok teljesítését. Hasonlót hirdet még az uj buddhis-
mus s a szabad kőmüvesseg napjainkban. Ez ethikai moz-
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galomra igazán alkalmazható a megváltónak ama kettős 
szava: »a ki nincsen mi ellenünk, mi mellettünk vagyon«, 
s »a ki velem nincsen, ellenem vagyon.« 

Végül sajátszerű álláspontot, foglal el a vallás és az 
erkölcsiség egymáshoz való viszonyának felfogásában 
Tröltsch, ki azt mondja : »Eine volle Identifikation von 
Morál und Religion ist unmöglich und liegt auch that-
sáchlicli im Christenthum nicht vor. Die Bergpredigt ist 
zwar ein klassisches Musterbild religiös bestimmter Morál 
und stiltlich bestimmter Religion, aber sie erschöpft we-
der den religiösen Gehalt des Christenthums, noch den 
ganzen Umkreis der für menschliches Zusammenleben 
nöthigen Moralbestimmungen. Ja sie befindet sich bei ibrer 
eschatologischen Tendenz geradezu im Gegensatz zu 
wichtigen Gebieten innerweltlischer Morál, die bei ande-
ren Völkern und bei anderer Gesammtlage sich mit Noth-
wendigkeit geltend machen. Das hat die Geschichte des 
Chistenthums als Religion und als Morál deutlich genug 
gezeigt, liegt aber auch in der Natúr der Sache* (Theol. 
Lit.-Ztg 1898. 21 sz.). Ez ellen azt mondjuk, hogy a 
hegyi beszéd vallásos morálja igen is realizálható, a mit 
a modern ethikáról vagy a buddhista rezignáló és tagadó 
morálról épen nem állíthatunk. A hegyi beszéd épen sa-
ját situatiójából értendő meg, s korántsem vehető (p. o. 
Máté 5. 39) betű szerinti értelemben. Érzülete tisztaságá-
hoz szó sem férhet A hegyi beszédről, a keresztyénség e 
remek kompendiumáról igazán bajos volna megmondani, 
valljon inkább vallási, vájjon inkább vallási, vagy inkább 
erkölcsi igazság foglaltatja-e ? — úgy össze van forrva benne 
a két elem. Azért mondja Rade: «Religion und Morál sind 
selbststandige Grösscn, die ebenso getrennt, wie vereint vor-
vorkomrr,en«, és ismét: »Das Wesen des Christenthums 
ist die Identitát von Religion and Morál.* Ezt tanítja 
János apostol is első levelében, a hol az Istennel való 
közösség az istenhez való hasonlatosság erejének van 
föltiintve a szeretetben és a szentségben. 

De nézzük csak Jézus erkölcsiségét közelebbről, s ki 
fog tűnni, hogy annak a vallásban való gyökerezése két-
ségtelen. Egész élete zavartalan egység, korlátlan közös-
ség, állandó társalgás az Istennel, s ez nem más, mint 
épen az ő vallásos hite. S e hit gyümölcsei a lelki béke 
s a benső harmónia. Egész élete és erkölcsisége "az ő 
vallásos hitének a gyümölcse. Nem a világos fővel, vagy 
a logika erejével, hanem személyisége hatalmával hatott 
és imponált a maga kortársaira. Az ő egyetlen vallásos-
erkölcsi személyisége különböztette meg őt a törvény-
hozók, kasuisták, morálisták és erkölcstanítók egész légió-
tól. Mert a moralista philosophus állását nem személyéjé-
nek, hanem tanainak köszöni. Egyedül Jézus az, ki állását 
a maga központi jellegű személyiségének, nem pedig 
valamelyes theoriának köszöni. Égy Sokrates p. o. gyak-
rabban hangsúlyozta, hogy ne az ő személyét, hanem 
az ő tanait kövessék. Jézus ellenben az ő személye köve-
tésében látta az Istenországa elérésének feltétetét, és senki 
sem élt annyiszor az »Én« nel, mint épen ő. A philo-
sophusnál a személy semmi s a tudományos bizonyíték 

minden. Jézus ellenben ép oly nyugodtan, mint kategori-
kusan mond ja : »Én pedig azt mondom néktek*. Hogy az 
erkölcsiség a hitből ered, érthetetlen volt Sokratesre 
nézve, s hogy erkölcsiség az ismeretből eredvén, érthe-
tetlen lett volna Jézu.-ra nézve. Azért nevezi magát a 
lelkek orvosának s azért annyira ellene volt a pharisen-
sok törvényszerű moráljának. Ő benne a vallásosság és 
erkölcsiség elválhatatlan egységben egyesült s arra kell 
törekednünk nekünk is, az ő tanítványainak. El tehát a 
független morállas annak tisztán emberi kultúrájával, a 
melyet Martensen méltán »prometheusi humanitásnak* 
nevezett. 

Eperjes. Dr. Szlávík Mátyás. 

K Ü L F Ö L D . 
A stundisták. — Oroszország és a prot. 

missiók. — A görög evangéliumi gyüle-
kezetek. — Fómai katholikus egyetemek. 

Oroszország, a maga >egvedül üdvözítőnek« hirdetett 
orthodox hitével egyike a legkedvezőtlenebb talajoknak 
az evangéliumra nézve. Az orosz orthodox egyház levén 
a roppant birodalom hivatalos egyháza s a cár maga 
levén az egyház feje, az egyháztól való elpártolás még 
ma is nemcsak mint vallási, hanem mint politikai vétség 
is tekintetik s olyan elbánásban részesül, mint az állam 
vagy az uralkodó ellen elkövetett merénylet. Oroszország-
ban, az uralkodó egyházon kívül, az orosz alattvalókra 
nézve nincs más hitvallás, s a ki mégis másként meré-
szel hinni, épúgy politikai üldözésnek van kitéve, mint ha 
csak nihilista volna Pusztán az idegen lakosok vallása 
részesül némi türelemben, úgy azonban, hogy azt terjesz-
teni szabad volna. 

Dacára azonban annak, hogy Oroszország így körül-
bástyázza magát minden más vallás ellen, az evangélium 
világosságát mégsem képes teljesen kirekeszteni. A raskol-
nikok, a molokánok, a Tolsztojánusok, a Juchoborzik és 
más disszenterek követői több millióra tehetők, s a kor-
mány által elkövetett erőszakoskodások dacára is képvi-
selői a tisztább evangéliumi irányzatoknak. Az újabb evan-
géliumi irányzatú disszenterek közé tartoznak a stundisták 
is, a kiknek száma körülbelül 300 ezerre tehető. 

A stundista felekezetet, a mely e nevét a német 
Stundeből vette (ezzel jelölték a vallásos összejövetelek 
óráját), a nyolcvanas évek elején kezdett terjedni, a déli 
Oroszországban megtelepedett evangélikus németek és épen 
egy Bonnekemper nevű telepes és fia ut ján. Bonnekemper 
és fia ugyanis buzgó evangélikusok levén, a nyilvános 
istentiszteletek hiányában házi ájtatosságokat (Biebel-
Stunde) tartottak s azokra bebocsájtották a cselédséget s 
napszámosaikat is. Ez ájtatosságokon olvasván az evan-
géliumot, annak ereje megragadta még a lelki sötétségben 
felnevelt orosz parasztok lelkét is s hatalma rövid időn 
kiterjedt a Bonnekemper major határán túl is. Előbb csak 
a legközelebbi körben terjedt a parasztság körében ez az 



evangéliumi mozgalom; néhány év leforgása alatt mind 
szélesebb mezőket ölelt fel s százak és ezrek örvendeztek 
a megismert evangéliumban. Eleinte, a míg a stundizmus 
csak szűkebb körben mozgott, nem keltette fel sem a 
papság, sem a kormány figyelmét. 1882-ben azonban az 
orosz papság már kezdte észrevenni jövedelmeinek apa-
dásából, a népnek a templomokból elmaradásából, az 
ünnepek meg nem tartásából s a képek iránti tisztelet 
csökkenéséből, hogy valahol baj van. Rövid utánjárás 
után nyomára is jött az oknak a stundismusban s a nép 
által a maga körében tartott vallásos összejövetelekben. 

E felfedezés után természetesen azonnal megindult 
a papok panaszai következtében a hivatalos üldözés. 
Szigorú vizsgálat alá vették a stundistákat s dacara annak, 
hogy e vizsgálatok a politikai tekintetben semmi kompro-
mittálót sem derítettek ki, sőt teljesen világosságra hozták, 
hogy a stundismus tisztán evangéliumi irányzatú vallásos 
mozgalom, — miután az egyházhoz és a cárhoz való 
hűség összeolvadt fogalmak Oroszországban, — azonnal 
kezdetét vette az erőszakos térités és a politikai üldözés. 
Bírságolásokkal, bebörtönzéssel, ostorozással igyekeztek a 
stundistákat visszakényszeríteni az orthodox egyház kebe-
lébe, s a mikor ezek mind nem használtak, következett 
az orosz büntetés, a száműzetés. Ma a száműzött stundis-
ták legnagyobb része a Kaspi-tenger nyugati oldalán, 
továbbá a Kaukázusban s Törökország és Perzsia határ-
szélén levő »első« és »második fokozatú* büntetéshelye-
ken él, és pedig, az őket meglátogatott Mathews-nak, a 
presbyteri szövetség titkárának elbeszélése szerint, elkép-
zelhetetlen nyomorúságok és méltatlanságok között. Egy-
egy házban levén internálva egy-egy stundista család s 
házából még munkakeresés céljából sem levén szabad 
eltávoznia, — a nélkül, hogy csak egy ostorcsapást szen-
vedne: sorsa nem lehet más, mint a nyomor, a nyomorból 
kifejlődő betegségek s az éh-halál. A stunde-k tartása 
természetesen a legszigorúbban el van tiltva, s a ki ez 
ellen véteni mer, azt azonnal a »második fokozatú« bün-
tetéshelyre deportálják, a hol a mohamedán tatárok 
őrizete alatt álván, azoknak vallási fanatismusa miatt még 
rettenetesebb sors vár reá. 

Az amerikai, az angol s a svájczi missziói társasá-
gok igyekeznek ugyan a nagy anyagi és vallásos nyomo-
ron enyhíteni, de nemes célú munkájukat a legtöbb esetben 
meghiusítja a szigorú kormány- ellenőrzés, a melynek 
egyetlen célja, hogy tekintet nélkül az egyesek és a csalá-
dok rettenetes szenvedéseivel, a studismust teljesen ki-
pusztítsa. 

Ilyen elnyomás mellett természetes dolog, hogy 
gyülekezeti életről, egyházi szervezetről, papságról szó sem 
igen lehet a stundisták között. Azokon a vidékeken, a 
hol némileg szabadon mozognak, úgy látszik, hogy a pres-
byteri kongregációs szervezet inkább kedves előttük; de 
miután sem evangéliumi szellemű könyvekhez nem jut-
hatnak, sem képzett lelki vezéreik nincsenek, sem az egyház-
szervezetben, sem a hittani kérdésekben nem lehet meg 
közöttük az összhang. Kárára szolgált a stundismusnak s 

két pártra szakította a balti vidékekről közéjök bejött 
baptista missió, a minek következtében egy részök a 
baptismust fogadta el. A stundisták száma ma körülbelöl 
300 ezerre tehető; terjedésüket azonban nagyon gátolják, 
egyfelől a baptismus által támasztott meghasonlás, más-
felől pedig a kormány erőszakos eljárásai. Hogy könnyeb-
bül-e sorsuk valaha s lesz-e belőlük szervezett evangéli-
umi egyház, azt az orosz vallási türelmetlenség mellett 
alig remélhetjük, s miután a protestáns országok rajtok 
legfelebb csak anyagi és erkölcsi támogatással segíthetnek, 
helyzetük könyítésére azonban politikailag mit sem tehet-
nek, csupán keresztyéni részvéttel osztozhatunk szenvedé-
seikben, a nélkül, hogy rajtok valamit segíthetnénk. 

* 
* * 

Sőt nemcsak, hogy Oroszországban megában szenved 
elnyomatást minden evangéliumi mozgalom, hanem már 
a miatt is felhangzik a panasz a protestáns missziói 
körökben, hogy az orosz hatalom ott is gátolja az evangé-
lium előhaladását, a hol régebben alkalmas tér kínálkozott 
a misszióra. A mint az angol és amerikai hatalom tér-
foglalásával az evangélium körének kiterjedése jár együtt, 
úgy, megfordítva, a hol az orosz hatalom veti meg a lábáf, 
ott mindenütt gátolni törekszik a profestántismust s a 
maga orthodox hitét iparkodik érvényre emelni. így Per-
zsiában, a melynek annexiójára már megtette a lépést 
az' orosz hatalom, az orthodox misszió is hatalmasan 
megindult, és pedig feltűnő eredménynyel. A nyomorga-
tásokban kimerült nestoriánus egyház nagy része, csak-
hogy megnyerje az orosz protektorátust, az orthodox 
egyházhoz csatlakozott, s igen félő, hogy Oroszország nem 
enged meg Perzsiában a nestoriánusok közt semmi evan-
géliumi missziónálást. Az orosz orthodox egyház terjedése 
és erősödése észrevehető már Syriában is, a hol egymás-
után állítják fel az orthodox iskolákat, a melyekben a 
syr-görög-keleti gyermekeket az orosz orthodox egyház 
szellemében nevelik fel. — A protektorátus örve alatt 
szintén gátat igyekszik vetni az orosz hatalom az evan-
géliumi keresztyénségnek Kínában is. így Koreát protek-
torsága alá vévén, onnan a protestáns missziónak rövid 
időn pusztulnia kell. Hasonlóképen Madzouriában is, a hol 
pedig az evangéliumi keresztyénség már szép előhaladást 
tett. — A balti tartományokban eddigelé megtűrte Orosz-
ország a baptista missziót s az ott élő baptistáknak, orosz 
fogalmak szerint, elég sok szabadságot adott; az utóbbi 
időben azonban itt is megindult a vallásos üldözés s erő-
szakos módon halad előre az eloroszosítás. Így a Dor-
páti egyetem, a mely régebben egészen német volt, az 
utóbbi időben egészen oroszszá alakíttatott; orosz nevet 

nyert s az orosz orthodox egyház érdekeit szolgálja. 
* 

* * 

Görögország, a nagy Pál apostol működésének egyik 
helye, még ma is alig-alig akarja kebelébe befogadni a 
Krisztus tiszta evangéliumát. Csak halványan pislog még 
benne az evangélium világossága s nagyon igaz, hogy a 
keresztről szóló tiszta tudomány ma is bolondságnak tű-
nik fel előtte. Ugy vannak a görögök is a tiszta evangé-



liummal, mint a franciák, a kik előtt a protestánsok csak 
rossz hazafiak. A legutóbbi szerencsétlen háború, a mely-
ben bebizonyították hazafiságukat az evangélium hivei 
is, némileg enyhítette ugyan a rossz hazafiság gyanúját, 
de azért az evangéliumi gyülekezetek bizony csak igen 
lassan fejlődnek s kevés tagot számlálnak. Olyan evangé-
liumi gyúlekezek vannak Athénben, Voloban, Patrasban, 
Seraisban s a görög-török határszélén Janinában és Salo-
nikiben. Mind e helyeken azonban csak evangélisták s az 
angol bibliaterjesztő társaság kolportőrjei igazában a 
gyülekezetek vezetői, s odáig még nem tudtak erősödni, 
hogy rendes lelkészeket állítsanak be az evangélium hir-
detésére. Örvendetes jelenség azonban, hogy évről-évre 
több bibliát tudnak eladni a kolportőrök, a mi arra 
mutat, hogy az evangélium iránt való érdeklődés erősö-
dőben van. 

* * 

Ujabb időben erőteljes mozgalom indult meg a pá-
pista egyetemek érdekében. Nekünk magyaroknak is alkal-
munk van minden évben hallani a képviselőházban, hogy 
a pápista pap képviselők a pápás egyház számára köve 
telik a budapesti tudomány-egyetemet s annak pápista 
színezetét igyekeznek kiemelni. Ugyanannak a törekvés-
nek jele ez is, a mit külföldön is működni látunk s a 
melynek czélja az, hogy a tudomány csarnokait magának 
foglalja le s abban ne engedjen hirdettetni egyebet, csak 
azt, a mi a papismus érdekeivel és aquinói Tamás filo-
zófiájával megegyezik. Ez a törekvés hozta létre a frei-
burgi pápista egyetemet, a melyet a pápa a Dominikánus 
szerzetesek felügyelete alá helyezett. Ez az egyetem azon-
ban, minden kétségbeesett törekvés mellett sem igen tud 
boldogulni. Dacára, hogy kitűzött célja a pápismus hir-
detése és a pápista egyház hivatalos filozófusának, aquinói 
Tamás gondolatainak uralomra juttatása, a pénz nem igen 
bőven ömlik sem a pápai, sem a főpapi kincstárakból, 
ügy hogy kénytelenek szent sorsjegyeket bocsátani ki, a 
melyeknek eladásában ugyancsak szem előtt tartják azt a 
jezsuita elvet, hogy »cél szentesíti az eszközöket*. A mi 
azonban ennél még nagyobb baj, az az, hogy nem tud-
nak igazi tudományos tanárokat fogni. Az egyetem szer-
vezésekor Németországról hívtak professzorokat, a kiknek 
hithüsége felöl meg voltak győződve; ezek azonban meg-
győződve a felől, liogy a dominikánusok vakbuzgó és 
butító rendszere" mellett az igazságnak sem kutatói, sem 
hirdetői nem lehetnek: egymásután lemondtak állásaik-
ról s ma igazában úgy áll a freiburgi egyetem, hogy alig 
vannak számottevő tanárai. 

Pápista egyetem felállítását kérik Angliában is; de 
abból aligha lesz valami. Az angol alsóház ír tagjai, tá-
mogattatva a pápás püspökök által, azt a kérelmet ter-
jesztették nem régen a kormány elé, hogy Írországban, 
állami alapokból egy tisztán pápista egyetem állíttassék 
fel. Kívánságuk mellett azzal argumentálnak, hogy a dub-
lini, úgynevezett Trinity College, bár minden felekezetű 
hallgató előtt nyitva áll, tradícióiban s szellemében any-
nyira össze van forrva a protestantizmussal, hogy ve-

szélyben forog a róm. kath. növendékek vallásos meg-
győződése. A kérés teljesítése mellett van az angol magas 
egyház püspökeinek pápista kovász által szaturált része 
s a tekintélyes politikusok közül is néhány; ellene pedig 
az evangéliumi szellemű püspökök, valamint az egész 
protestáns közvélemény. Általában lehetetlennek tartják 
a pápista egyetem szervezését, már csak azért is, mert 
az még élesebbé tenné Írországban a felekezeti ellenté-
teket, s bizonyos dolog, hogy bár úgy van tervezve, hogy 
a tanárok mind világiak legyenek, mégis ez az egyetem 
nem a világosságnak, hanem a pápás és középkori sötét-
ségnek terjesztője lenne. A kérdés igen élénk mozgalmat 
kellett mind az egyházi, mind a politikai körökben, s álta-
lában az a közvélemény, hogy a kormánynak a kérést 
teljesítenie nem lehet. Ha pápista egyetemet akarnak léte-
síteni a pápisták, ám tegyék, de a magok zsebéből s ne 
állami alapokból. Majd elválik, mire dől el a dolog; de 
nem hiszszük, hogy a hatalmas protestáns közvélemény 
ellenére a pápás egyetem terve sikerüljön. H. I. 

N E K R O L O G . 

Szilágyi Sándor. 
1827—1899. 

Őszinte részvéttel, kegyeletes érzések között kísértük 
ki földi nyugvó helyére e hó 15-én Szilágyi Sándort, a 
hírneves történetírót, ki 18-án éjjel hosszas szenvedés után 
72 éves korában vált meg a földi élettől. 

A magyar történetírás fejedelmét, a lelkes hazafit 
és az egyházi tanügynek egykor nagy tevékenységű mun-
kását vesztettük el benne. 

Fejedelme volt a jelenkori magyar történetírásnak: 
első a munkásságban, első a sikerekben, első a kitünte-
tésekben is. Tömérdeket kutatott, rengeteg kútfőt adott ki, 
maga is sokat irt és még többet szerkesztett Egyéniségé-
nek súlya azonban nem annyira a nagy alkotásokra, mint 
inkább ama kiváló személyi hatásokra esik, melyek által 
egész történetírói gárdát nevelt maga körül. Nagy tudása 
és előkelő izlése, patriarchális alakja és szeretetreméltó 
egyénisége által valóságos patriárchájává és tanítómeste-
révé lett a legújabbkori magyar történetírásnak. Mint 
szerető gyermekek jó édes atyjukon, úgy csüngöttek a 
fiatal történetírók a jó »Sándor bácsi* rokonszenves alak-
ján, kitől buzdítást és irányítást, majd támogatást és érvé-
nyesülést nyert minden jóravaló törekvés. 

Hazafias erényeit a szabadságharc korában és az 
elnyomatás szomorú éveiben fejtette ki. A márciusi láz 
idején előbb Kolozsvárott, azután Pesten tollával szolgálta 
a forradalom ügyét. Különösen a forradalom után írott 
hazafias történeti müveivel tűnt fel. >A magyar forradalom 
napjai* 1849 című müve két hónap alatt elkelt s a követ-
kező évben két kiadást ért meg, sőt németre is lefordí-



tották. »A magyar forradalom férfiai« c. életrajz-gyűjte-
ménye szintén több kiadást ért, ezen kivül még több oly 
munkát írt, melyeknek tárgya a magyar szabadságharc 
volt. Ezekért és különösen a nemzeti érzés ápolását célzó 
hazafias folyóiratáért Pestről ki is tiltotta és hadi törvény-
szék elé állítással fenyegette az absolut kormány rendőrsége. 

A rendőri üldözések elől a ref. egyház szárnyai alá 
menekült, s ennek előbb kecskeméti (1852—53.) azután 
nagykőrösi (1854—1867) főgimnáziumánál viselt tanári 
állást. Itt Arany J., Salamon F., Szabó Károly, Mentovich 
Ferencz társaságában az iskolában földrajzot és törté-
netet tanított, az irodalomban ernyedetlen buzgósággal 
művelte a magyar történet tudományát, Báthory Gábor 
h. püspök mellett pedig egy ideig titkári teendőket végzett. 
Itt irta Egyetemes Történetét, mely sok ideig tankönyvül 
szolgált a protestáns iskolákban; itt irta Erdélyország 
történetét 1866-ban ; itt dolgozta ki Erdély irodalomtör-
ténetét ; itt szerkesztette Szilády Áronnal, ki ekkor Nagy-
Kőrösön segédlelkészkedett, a Török-magyarkori történeti 
emlékeket, és itt adta ki 1866-ban Rod Péter fordításá-
ban Kocsi Csergő Balint Kősziklán épült ház ostroma 
című becses egyháztörténeti korrajzát. 

Á kiegyezés létrejötte után Pestre költözött, hol előbb 
titkár és osztálytanácsos volt a kultuszminisztériumban, 
majd 1878 üta könyvtári igazgatója a magyar kir. tudo-
mány egyetemnek. Történetírói tevékenysége itt még szé-
lesebb körű lett. Irt egy csomó történeti menográfiát. 
(Rákóczi és Pázmány, Lorántfy Zsuzsánna, Alvinczy Péter, 
Révay Péter stb.) Folytatta a forrásművek (Okmánytár. 
Erdélyi országgyűlési emlékek. Bethlen Gábor politikai 
levelei. A linczi béke okirattára. Erdély és az északkeleti 
háború stb.) szerkesztését, melyek a m. t. Akadémia kiadá-
sában jelentek meg. Több ízben tartott emlékbeszédet az 
Akadémia elhunyt tagjai (Kovács István, Urházy György,' 
Gyárfás István, Hornyik János, Szabó Károly) fölött. 

Még nyomósabb a M. Történelmi Társulat körében 
kifejtett tevékenysége. E virágzó társulatnak egyik első 
alapítója, 1876 óta titkára és »Századok* című folyóira-
tának szerkesztője volt egész haláláig. Az ő kezdeményezé-
sére indult meg a »Történelmi Tár« c. évnegyedes folyóirat 
(1878) és ő indította meg 1885-ben a »Magyar Törté-
nelmi Életrajzok« c. vállalatot, mely fényesen bevált első 
kisérlet volt hazánkban történeti művek korhű és művészi 
becsű illusztrációjára. Ebben a vállalatban maga is irt 
néhány szép biográfiát, u. m. Rákóczi Zsigmond, II. Rá-
kóczi György és 1. Rákóczi György szép életrajzát. 

Legutolsó nagy alkotása: »A magyar nemzet törté-
nete * című nagy illusztrált munka szerkesztése, mely tíz 
kötetben az Athenaeum kiadásában 1895 óta jelent meg 
s mely részben első rangú írók közreműködésével, gazdag 
illusztrációkkal díszítve külső kiállításra nézve is egyike a 
magyar történeti irodalom legszebb műveinek. 

E tömérdek kiadás, szerkesztés és önnálló munka 
mellett is, nekünk legalább úgy tetszik, Szilágyi Sándor-
nak legmaradandóbb érdeme az, hogy buzdításával, irá-
nyításával és vezetésével egész történeti iskolát nevelt 

maga körül, melynek Thallóczy Lajos, Károlyi Árpád, 
Acsády lgnácz, Fejérpataky László, Szádeczky Lajos, Schön-
herr Gyula, Áldásy Antal, Barabás, Borovszky Samu, Dézsi 
Lajos stb a nevesebb tagjai. E lelkes itjú gárda közre-
működésével s a Történelmi Társulat sokoldalú tevékeny-
sége által sok részben az ősz »tanítómester« vezetése alatt 
hazánkban a magyar nemzeti történetírás oly népszerű-
ségre emelkedett, minővel a természettudományokon kivül 
jelenleg egyetlen más tudomány sem dicsekedhetik. A tör-
ténettudományok népszerűsítésébe és szélesebb körben 
való megkedveltetésébe bizonyára az ősz vezérnek az a 
sima, concilians, sokszor opportunus történetírói felfogása 
és modora is belejátszhatott, mely a szigorú történetböl-
cselet és a magasabb történeti kritika szempontjából 
talán kifogás alá is eshetik, de a mely irány és modor a 
történetírás gyermek- és ifjúkorában úgyszólván természetes. 

A magyar történetírás ősz patriarchája szép pályát 
futott meg s megérte első virágkorát annak a tudománynak, 
melyért annyit buzgott és annyit dolgozott. Munka volt 
az életeleme s munka még a szórakozása is. S ezzel a 
nagy munkássággal lépést tartott nemcsak szellemi súlyá-
nak folytonos növekedése, hanem külső életének állandó 
emelkedése is. Kolozsvárott született 1827-ben s fia volt 
a szintén történetíró] Szilágyi Ferencznek. A forradalom 
alatt és után néhány évig Pesten iróskodik, majd Nagy-
Kőrösön tanárkodik 1867-ig. Ettől kezdve Pesten a kultusz-
minisztériumban hivatalnok s 1872 óta az egyetemi 
könyvtár igazgatója, mely állásában e könyvtár fejlesztése 
körül szintén bokros érdemei vannak. És érdemei iránt 
nem is voltak hálátlanok kortársai. A m. t. Akadémiának 
már 1858 óta tagja volt. 1895-ben a kolozsvári egyetem 
bölcsészeti kara tiszteletbeli doktorrá, 1896-ban a bécsi 
császári és királyi tudományos akadémia külföldi levelező 
tagjává választotta. Szintén 1896-ban a hazai történet-
írás terén kifejtett kiváló működése elismeréseül király ő 
felsége a miniszteri tanácsosi címmel tüntette ki ; tanít-
ványai és tisztelői pedig 1897-ben hetvenedik születés-
napja emlékére bronzérmet verettek, melyet a M. Tört. 
Társulat 1897. jun. 21-diki gyűlésén ünnepélyesen nyúj-
tottak át neki. 

Emlékét áldásban fogja őrizni az utókor és a tör-
ténettudomány. Ss. F. 

IRODALOM. 
** A Nagy Képes Világtörténet 7-ik füzete a 

világhírű és csodás legendákkal körülvett Memnon-szobrok-
ról lebbenti tel a történet fátyolát s az ősrégi idő 
homályát. Elmondjá e szobrok építtetésének eredetét és 
történetét s két szép képben mutatja be a kiklopszi alko-
tásokat. — A 8-ik füzet a khititák kisázsiai népével fog-
lalkozik, leirva történetüket, műveltségüket s hatásukat 
a későbbi népekre. A szöveget mindenütt szép és érdekes 
képek kisérik, a melyek a klitita építészetet és szobrá-
szatot tüntetik fel. — Az érdekes és nagybecsű müvet, 



melynek e füzetek részeit alkotják, meg lehet rendelni 
Révavtestvérek, valamint a Franklin társulat kiadóhiva-
talában s minden könyvkereskedésben. 

** »Szt János evangéliumának magyarázata« 
című angolból átdolgozott munkának első kötete sajtó 
alatt van s az előfizetőknek ez évi február hónapban 
szétküldetik. Hegedűs Sándor székesfővárosi egyházi fő-
gondnok úr a munkát a budapesti theologiai akadémia 
minden egyes növendékének egy-egy példányban aján-
dékba megrendelte. Február végéig még elő lehet fizetni 
reá három koronával Lukácsy Imre ref. vallástanárnál 
K.-Félegyházán. A könyv bolti ára négy korona lesz. 

E G Y H Á Z . 

Szász Domokos utóda a főrendiházban. A tör-
vény értelmében a főrendiházban a hivatalára nézve leg-
idősebb három ref. püspöknek van helye. Szász Domo-
kos, erdélyi püspök halálával az egyik hely megürült s a 
törvény értelmében, a hivatalára nézve utána következő 
legidősebb püspöknek kell behivatnia. A sor eképen Kiss 
Áron, tiszántúli püspökön van s így a főrendiházban, a 
három főgondnokon kivül, Kun Bertalan, Szász Károly 
és Kiss Áron püspökök fogják képviselni a református 
püspöki kart. 

Este l i i s t en t i s z t e l e t ek . Budapesti ref. egyházunk-
ban már évek óta szokásban voltak az imaházakban a 
vasárnap esti istentiszteletek. Ilyen istentiszteletek tartot-
tak a skót misszió erzsébet-körúti imaházában, a skót 
misszió hold-utczai iskolájában s újabban az egyház által 
a Rózsa-utczában bérelt imaházban. Ezen esti istentiszte-
letek áldásos hatását tapasztalva s a hívek által sürget-
tetve, január első vasárnapjától kezdve a kálvintéri tem-
plomban is megkezdte az egyház az esti istentiszteletek 
tartását. A régebben berendezett s épen nem megfelelő 
petroleum-világitást a mult év végén villamvilágitással cse-
rélték ki, s minden vasárnap este 6 orakór rendes isten-
tisztelet tartatik. A közönség szívesen sereglik össze az 
Isten igéjének hallgatására, s h'szszük, hogy az üdvös 
eredmény nem is fog elmaradni. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A mező-laki reform, egyház 
(Dunántúl) 6r. Szabó Mihályt, a darányi ref. egyház 
(Dunántúl) Varga Dezső benczei lelkészt, a színi ref. 
egyház (Tiszáninnen) Ragályi Gézát, a tornai egyház-
megye esperesét választotta meg lelkipásztorává. 

A n a z a r é n u s o k mozgolódása . A mint a napi-
lapokban olvassuk, a magyarországi nazarénusok két kér-
vényt nyújtottak be a kultuszminiszterhez, melyekben egy-
felől szabályzataik megerősítését, másfelől a bíróságok 
előtt, valamint a katonaságnál hitelveik figyelembe véte-
lét kérték. Az első kérvényben kérték, hogy : 1. az eskü 
helyett fogadalmat tehessenek; 2. hogy a nazarénus kato-
nák ne legyenek kötelesek résztvenni az egész haderő 
vallási szertartásain és imahoz, illetőleg a térdelve imá-
hoz vezényszavakat töröljék el; 3. hogy a hadköteles 

nazarénusokat akár az egészségügyi csapatoknál, vagy 
más terhes katonai szolgálatra alkalmazzák, de öldöklő 
fegyver használata, hordása és gyakorlása nélkül. A má-
sodik kérvénynyel az 1895: XLIII. t.-c. 7. §-a érteiméhen 
kiállítandó egyházi szabályzatot terjesztették be, a mi által 
indirekte a nazarénismus törvényes elismertetését kíván-
ták elérni. E kérvényeket a kultuszminiszter a főváros 
hatóságához küldötte be, a következő intéssel: A be-
advány első pontjában foglalt kérelem nem teljesíthető, 
illetőleg a kérdésben rendeletileg intézkedni nem szüksé-
ges és a törvénytől eltérően nem is lehet, mert azokat 
az eseteket, a melyekben eskü helyett fogadalmat lehet 
tenni, törvények állapítják meg. Annak elbírálása pedig, 
hogy eskü helyett — a törvényben megengedett esetben 
— fogadalom letétele engedtessék meg, annak a hatóság-
nak a hatáskörébe tartozik, a mely előtt az eskü vagy 
fogadalom leteendő. A katonai szolgálatot érintő kedvez-
mények és kérdések pedig mindaddig, a míg a nevezett 
felekezet nyilvános vallási testületül törvényesen elismerve 
nincs, megfontolás tárgyává sem tehetők. Minthogy végül 
a folyamodók a másik kérvényükkel benyújtott vallási és 
egyházszabályzalok megszerkesztésével sem az 1895 : XLIII. 
t.-c. 7. §-ának 1. pontjában foglalt rendelkezéseknek ele-
get nem tettek, sem pedig a bemutatott szabályzatok, sem 
az egyházi szabályzat függelékében foglaltak az 1895: 
XLIII. t.-c. 8. §-a rendelkezéseinek meg nem felelnek, sőt 
kifejezetten azokba ütköznek: a bemutatotott szabályzat 
jóváhagyása, illetőleg a nazarénus vallás elismerése helyt 
nem foglalhat s ezzel a folyamodók másik kérelme sem 
volt teljesíthető. 

Statisztika a házasságkötésekről Debrecen-
ben. A debreceni anyakönyvi hivatal adatai szerint 
Debrecen területén az elmúlt, évben összesen 496 házas-
ság köttetett, 14-gyei több, mint 1897-ben. Vallás szerint 
a házasságkötések így oszlanak meg: tisztán ev. ref. 291, 
római kath. 38, görög kath. 1, izr. 49, vegyes 117. Hetven-
négy olyan házasság köttetett, a melyben az egyik fél 
református, a másik róm.-kath.; 13 esetben görög katho-
likussal, 9 esetben református ág. evangélikussal, 2 eset-
ben református izraelitával lépett házasságra. Római kat-
holikus görög-katholikussal 7, görög-keletivel 2, [ág. evan-
gélikussal 4, izraelitával 2 esetben lépett házasságra. 
Görög.-kath. ágostai vallásúval 2, izraelitával 2 esetben 
esküdött. A mult évben tehát Debrecenben hat zsidó-
keresztyén házasság törlént. De még érdekesebbek és 
tanulságosabbak azok az adatok, a melyekben a gyermekek 
vallására vonatkozó megegyezésekről tájékoztatjuk az 
érdekelt köröket Az ev. ref. egyházra nézve szomorú, 
megdöbbentő adatok ezek. Évről-évre szaporodnak a 
reverzálisok a vegyes házasságkötéseknél és pedig több-
nyire a római kath. egyház javára, a ref. egyház rovására. 
A múlt évben 117 vegyes házasságnál 69 megegyezés jött 
létre a születendő gyermekek vallására nézve. A ref. 
vallású fél javára esett 3ö, még pedig az ág ev.-tól 3, 
izraelitától 2, róm. kath.-tól 21, görög-kath.-tói 5. Római 
katholikus fél javára esett 34 megegyezés, még pedig ev. 



ref.-től 30, ág. ev.-tól 1, görög keletitől 2, izr.-tól 1. Görög-
katholikus fél javára esett 4, mind a négy az ev. ref. 
vesztesége. Az ág. ev. fél javára a róm. kath. egyház-
tól. Az 1897. évben az ev. ref. fél javára 31, a róm. 
kath. fél javára 25, a gör.-kath. fél javára 3, az ág ev. 
fél javára 1, a gör.-keleti fél javára 1 megegyezés 
köttetett. (Debr. Pr. L) 

I S K O L A . 

Rossz t a n u l ó k iskolája. A kultuszminiszter külön 
iskolát akar fölállítani azoknak a tanulóknak, a kik a 
rendes iskolákban gyenge tehetségük miatt nem boldo-
gulnak. E végből nemrég a tanfelügyelőtől rendeletet 
kaptak az összes fővárosi iskolák, hogy készítsenek sta-
tisztikát a gyönge tehetségű tanulókról. E rendelet azon-
ban igen sok fejtörésre adott alkalmat, mert igen bajos 
dolog eldönteni, hogy kit nyilvánítsanak gyenge tehet-
ségűnek. A szaktanácsi felfogás mindenütt érvényesíteni 
kívánja magát s mindenki a maga álláspontjának meg-
felelőleg szeretne Ítélni. Egyik a mathematikát, másik a 
helyesírást, a harmadik és a negyedik megint mást kíván 
kriteriumképen felállítani, s így igen nehéz a megegyezés. 
Épen e miatt több iskola azzal a kéréssel küldte vissza 
a rendeletet, hogy a felügyelőség adja bővebb értelmezé-
sét annak, hogy kit tartsanak gyenge tehetségűnek. 

Ref. t an í tóképezde Debrecenben. A debreceni 
ref'. felső-leányiskolával kapcsolatban felállítandó tanítónő-
képezde ügyében folyó hó 12-én tanácskozott Kiss Áron 
püspök és gróf Degenfeld József főgondnok elnöklete alatt 
az egyházkerület és Debrecen városa által kiküldött vegyes 
bizottság. Az egyházkerület képviselői az egyházkerület 
részéről egy tanszék ellátására évi 1500 frtot, az építési 
költségekhez pedig, több évre felosztva, 10,000 forintot 
ajánlottak meg. Debrecen város közönsége 15,000 forint 
értékű építési anyaggal és 5000 frt készpénzzel járulna 
az építkezéshez; míg a debreceni egyház, a tanári fize-
tések fedezésére évi 1000 frt járulékot és az építési költ-
ségből 20,000 forintot vállal magára. E megállapodások 
mint javaslatok felett, az illető fentartó testületek fognak 
végérvényesen dönteni. 

R e f o r m á t u s tanárképző . A tiszántúli ref. tanár-
egyesületnek azt az indítványát, hogy a református szel-
lemű tanárképzés előmozdítása céljából az egyházkerü-
letek a budapesti tudományegyetem mellett felállított 
Eötvös kollégiumban ösztöndíjakat alapítsanak mint a Dtbr. 
Prot. Lapban olvassuk, f. hó 12-én tárgyalta a tiszántúli 
egyházkerületnek e tárgyban kiküldött bizottsága. A bi-
zottság az egyházkerület részéről egyelőre két 500 frtos 
stipendiumot javasol, mely addig, míg a debreceni filo-
zófiai fakultás felállítható lenne, annak alapja terhére 
utaltatik. 

EGYESÜLET. 
A Loránt fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t , a február hó 

2-án megtartandó évi közgyűlés előkészítése végett folyó 
hó 27-én, délelőtt 10 órakor a Baldácsy-teremben (Kálvin-
tér 7.) választmányi ülést fog tartani. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület folyó hó 
21-én, este 7 órakor felolvasó és zeneestélyt fog tartani 
az evang. főgimnázium dísztermében (Sütő-utca 5. II. 
emelet). A programm a következő: Tannháuser-induló. 
Zongorán előadják: Kováts Lajos és Tóth József. Ének-
részlet az Iliés-oratoriumból 4 női és 4 férfihangra. Elő-
adják : Fröhlich Feodora, Antal Gézáné, Markos Mihályné, 
Rónay Gusztávné úrnők, továbbá: Kovács L., Firtusz Gy., 
Isoz K., és Perényi József. Mozart: XII. Vonósnégyes g-dur. 
I Allegro, II. Menuetto, III. Adante cantabile, IV. Molto 
allegro. Előadják: Schmitt Gusztáv (I. h.), Balassa Kálmán 
(II. h.). Bolté Tivadar (mély b.) és Rupnik Rudolf (gor-
donka). Újévi köszöntő. Szavalja : Lászlófalvy Eördög Árpád. 
A Boyne melletti csatáról. (Schomberg hercegnek, a Degen-
feld-Schombergek egyik ősének halála.) Irta és felolvassa: 
Szabó Aladár. Belépti díj nincs. Adományok azonban az 
egyesület javára és a költségek fedezésére a kijáratnál 
szívesen fogadtatnak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Di f ter ia -bac i l lusok a s zente l tv í zben . Érdekes 

bakteriológiai vizsgálatot eszközölt Vincenzi professzor 
Sassuri városában. Az egyik templom szenteltvíztartó 
medencéjét vizsgálta meg, kutatva, hogy az a sok ember, 
a ki kezeit a szenteltvízbe márt ja s a kik között mindig 
akad egynéhány beteg is, mennyiben fertőzheti a szentelt-
vizet. A vizsgálatot egy vasárnap este végezte. Vasárnap 
különben is legtöbben látogatják a templomot s azon a 
napon többféle egyházi szertartás is volt. A szenteltvíz-
tartóban a víz 14 óráig állott. Ezt a vizet bakteriológiai 
vizsgálatnak vetette alá Vincenzi s arra az érdekes ered-
ményre jutott, hogy a szenteltvízben sok egyéb, — beteg-
séget nem okozó baktériumokon kivül orbáncot okozó 
kokkuszok és difteria bacillusok is voltak. — A szentelt-
vízből kitenyésztett difteria-bacillusokat tengeri malacokba 
ojtotta és ezek difteriában elpusztultak, vagyis e difteria-
bacillusok fertőzőképessége kétségtelennek bizonyult. 
(Ugyanakkor Sassariban négy difteria esetről tudott a 
hatóság.) Ez a tapasztalat pedig már csak azért sem 
kicsinylendő, mert ismeretes, hogy sokan, amikor a szen-
teltvízbe mártott ujjukkal keresztet vetnek, szájukat is 
megérintik (kis kereszt) s igy a szenteltvízben esetleg jelen-
levő fertőző baktériumokkal fertőződhetnek. (Erd. Pr. L.) 

* Bismarck a róm. kath. egyházszervezetről. 
»Gondolatok és emlékezések« című könyvében Bismarck 
megemlékezve a Kulturkampfról, igen érdekesen nyilatkozik 
az azt előidéző okokról, a melyek világosan mutatják azt 



a nagy bölcseséget, a melylyel Bismarck, nem mint pro-
testáns, hanem mint államférfi megítélte a papizmust. 
»Politikámban sohasem vezérelt semmi felekezeti cél, 
hanem egyedül csak az a törekvés, hogy a csatamezőn 
megszerzett egységet lehetőleg megszilárdítsam. Felekezeti 
tekintetben mindenkor türelmes voltam annyira, a meny-
nyire azt az ugyanazon állam kebelében más hitvallá-
suaknak való együttélés minden másként vélekedőtől meg-
követeli. A katholikus egyháznak a világi birodalom 
kebelében therapeetikus kezelése azonban nagyon nehéz, 
a miatt, hogy a katholikus egyház, ha theoretikus hiva-
tását valóban be akarja tölteni, kénytelen az egyházi kör-
ből kilépve, igényt formálni a világihatatomban va'ó 
osztakodásra is, mert egyházi formákban politikai institú-
ció éstagjaiban azt a sajátos meggyőződést támasztja, hogy 
szabadsága csak az uralomban van biztosítva és hogy az 
egyháznak mindenütt, a hol nem uralkodhatik, joga van 
Dioklecián-féle üldöztetés miatt panaszkodnia.* »Róma 
szemében, minden modus vivendi mellett egy evangélikus 
dinasztia és egy evangélikus egyház csak törvénytelenség 
és oly betegség, a melynek orvoslását az ő egyháza fel-
adatainak tekinti. A Rómával való örök béke, az adott 
életföltételek mellett ép úgy kívül esik a lehetőség határán, 
mint a hogy lehetetlen az Franciaország és az ő szom-
szédai között. A római kúria független politikai hatalom, a 
melynek elidegeníthetetlen tulajdonsága az a foglalási vágy; 
a mely a mi francia szomszédunkat jellemzi. A protestán-
tismussal szemben, minden konkordátum dacára, megőrzi 
agresszív prozelitáskodó törekvését és hatalomszomját; 
maga mellett más isteneket meg nem tür soha.« 

* Katonák le lki gondozása. Vilmos német császár 
mindenütt olt van, mindent meglát s mindenütt megteszi 
nemcsak uralkodói, hanem vallásos kötelességeit is. Leg-
újabban egy liturgiás könyvet szerkesztetett, énekekkel, 
imádságokkal, prédikációkkal és elrendelte, hogy a 
hadi hajókon, a melyeken rendes lelkész nincs, minden 
vasárnap istentiszteletre gyűjtsék össze az evangélikus 
katonákat s egy tiszt olvassa fel a kijelölt imádságot és 
prédikációt. Sőt kifejezte a császár azt az óhajtását is, 
hogy a kereskedelmi hajókon is vegyék alkalmazásba ezt 
a szokást. A szárazföldi katonaság lelki gondozása is 
örvendetesen halad előre s a nagyobb helyőrségekben és 
kaszárnyákban egymásután rendezik be a katonai-ottho-
nokat, a melyekben a katonák olvashatnak, írhatnak, szó-
rakozhatnak s vallásos lelki táplálékban részesülnek. 
Bizony üdvös dolog volna ez nálunk is; de a mikor a 
miatt kell még mindig panaszkodnunk, hogy a rendes 
katonai lelkészek száma sem elég, különösen pedig a 
pretestánsoké, akkor az ily lelki gondozás csak kegyes 
óhajtás, a melynek megvalósulását ki tudja, megérjük-e 
valaha ? 

* A f e h é r holló. Ritkaság ez ; de ritkaság az is, 
a mit az »Evang. Glocken«-ban olvasunk. A felől ad 
hírt, hogy a bodeni tó mellett fekvő Kreuzlingenben az 
evang. templom újra építése alatt az istentiszteletek a r. 
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kath. templomban tartattak meg, és a mi még szebb, az 
ajánlatot, minden felkérések nélkül, a r. kath. egyház 
elöljárósága tette meg. Hát mégis csak akad fehér holló 
is, ha nálunk nem is, legalább Németországban. 

* A k a r n a k i t e m p l o m res taurá lása . A fáraók 
országának egyik legérdekesebb építési emieke a karnaki 
templom, mely a Nílus partján Karnak falu mellett fekszik, 
közel Thébe romjaihoz. A templom a Krisztus előtti 
huszonötödik századból való és Ámon egyiptomi istenség-
nek volt szentelve. Ezt az omladozó pogány templomot 
most resztaurálják egy francia tudós. Legrain felügyelete 
alatt. Hétszász fellah munkás dolgozik a romokon, hogy 
visszaállítsák régi alakjába annyira, amennyire már most 
lehetséges. 

* A pápai világi hatalom ítélete. Az újabb 
időben, főként a jezsuiták ösztönzé-ére, a klerikális kö-
rök jajveszékelnek a pápa világi hatalmának eltörlése 
miatt s szeretnék azt újra visszaállítani. Keserű kifakadá-
sokban panaszolják fel, hogy az olasz uralkodóház milyen 
méltatlanul egyesítette a pápai állam birtokait Olaszország 
többi részeivel. Hogy ezek a panaszok rnennnyire alapta-
lanok, hogy mennyire óhajtoztak a pápai uralomtól meg-
szabadulni magok a pápai állam alattvalói, bizonyítja az 
1870-ben eszközölt népszavazás eredménye. Szavazás alá 
bocsáttatván ugyanis a kérdés, hogy vájjon meg akar-
nak-e maradni a pápa uralma alatt, vagy pedig az olasz 
egységhez csatlakoznak? — Romában a pápa mellett 
szavazott 46, a királyság mellett 40,785 ember. Umbriá-
ban a pápa mellett 380, a királyság mellett 97,075, — 
a markákban a pápa mellett 1112, a királyság mellett 
pedig 133,783. Ehhez nem kell kommentár. 

* P á p i s t a türe lmesség . Paterson, madeira-szigeti 
skót presbiterián lelkészt a portugál hatóság elfogatta 
prozelytáskodás miatt. Később szabadlábra helyezték ugyan, 
de pört indítanak ellene, mert hát a hol szükséges óvni 
a lelki sötétséget, ott a tiszta evangéliumnak nincs helye. 

* Az összehasonlító vallástudomány előmoz-
dítása. Az 1893-ban, Chikágoban tartott »Vallások Parla-
m e n t i j é n e k egyik szép eredménye a Haskell-féle felolva-
sások. Az említett évben ugyanis Haskell Karolina asz-
szony, az összehasonlító vallástudomány számára tan-
széket alapított a chikagoi egyetemen. E tárgyban az első 
felolvasásokat dr. Barrows, a »Vallások P a r l a m e n t i j é n e k 
rendezője és elnöke tartotta. Haskell asszony, a parla-
ment folyamán nyert benyomások alapján, de különösen 
néhány indiai delegátus egyenes felhívására elhatározta, 
hogy az összehasonlító vallástudományból tartandó fel-
olvasások számára még egy másik alapítványt is tesz. 
A felolvasásokat egyes kiváló férfiak tartják minden má-
sodik évben, India főbb városaiban. A felolvasások első 
sorozatát 1896/97 telén dr. Barrows tartotta, az idén 
pedig dr. Fairbairne, theol. tanár készül a nagyfontosságú 
útra. A bőkezű alapító Haskell asszony egyébként is sokat 
áldoz jótékony célokra. Kórházakat, árva- és menedék-
házakat valamint különböző felekezeteket fejedelmi ala 
pítványokkal iát el. Az összehasonlító vallástudomány 
számára pedig közel kétszázezer forintba került múzeumot 
építtetett. (Cs.) 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István, 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkeres'lcedése (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 ára : 

Fé lév re : 4 frt SO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára tlO kr. 

Tábori papságunk bajai. 
Évek óta nyilt kérdés a mi tábori papsá-

gunk helyzetének visszás volta. Szóba került 
1894-ben a delegációkban is a dolog, úgy osz-
trák, mint magyar részről. Az eredmény azon-
ban nagyon szegényes lett. Mindössze is egy prot. 
lelkészt a VIII. fizetési osztályba soroztak, »Mili-
tár-Senior« (katonai esperes) címmel, de minden 
jurisdictió nélkül. 

A mi közönségünk és egyházi köreink ér-
deklődésót a »Sárospataki Lapok« 1897-diki 31 
és 32. számában Csik Dániel, lapunk hasábjain 
pedig, alig kétszer hót napja, Garzó Gyula igye-
kezett felkelteni. 

Azt hiszszük azonban, nem lesz felesleges a 
kérdést a maga teljességében feltárni, kérve az 
őrállókat : »videant ne quid respublica detrimenti 
capiaU. 

A mint az 1883, majd az ennek helyébe 
lépő 1892-diki »Organische Bestimmungen für 
die Militár-Seelsorge« (A katonai lelki gondo-
zás szervezeti utasítása) rendeli, a tényleges ka-
tonai szolgálatban lévő személyek ós azok hozzá-
tartozói között a lelki gondozást ós katonai 
lelkészi jurisdictiót a katona papság teljesíti. A 
katonai lelkészek száma békében 136, közte 8 
protestáns. Maga ez a csekély létszáma a pro-
testáns lelkészeknek már sérelem. Mert az való-
sággal képtelenség, hogy mindkét (ev. ref. és 
ág. h. ev.) felekezet részéről a négy négy lelkész 
a katonák lelki gondozását, korházak betegei-
nek látogatását, katonai tanintézetek növendé-
keinek vallásos oktatását, melyeket a szolgálati 
utasítás kötelességükké tesz, végezhesse. De a 
monarchia népességének felekezeti számaránya is 
azt követelné, hogy legalább még egyszer annyi 
tábori lelkész neveztessék ki a protestánok ré-
szére, még pedig igazságos számarány szerint 
10 ev. református és 6 ág. h. evangélikus. Eny-
nyit a létszámról. 

De ha már a nem igazságos létszám is sé-
relem »a felekezetek törvónyszerinti jogegyen-
lősógec< ellen, mennyivel nagyobb sérelem a 
protestáns lelkészek szolgálati viszonya, illetve 
szolgálatuknak r. kath. felügyelet alá helyezése. 
Az valósággal tűrhetetlen. 

Azt mondja ugyan a »Szervezeti utasítás« 
IX. pontja, hogy ccaz ev. tábori lelkészek min-
denféle tekintetben a katonai tórparancsnoksá-
goknak vannak alárendelve«; de ezt a minden 
esetre igazságos rendelkezést alaposan agyonüti 
a VI. pont 4-dik kikezdésének az a rendelke-
zése, hogy : »A katona plébános (a ki a II. pont 
utolsóelőtti bekezdése szerint csak r. kath. lehet) 
megbizatik az alája rendelt Curátusok és r. kath. 
káplánok felügyeletével; de felelős a neki e tekin-
tetben alárendelt Militár-Seelsorgerek (katona mű-
nyel-ven ez csakis prot. lelkészt jelent) enemü 
működéséért is«. Mit jelent már most ez a rendel-
kezés? Azt jelenti, hogy a két prot. felekezet 
lelkészei a róm. kath. felekezet lelkészeinek van-
nak alárendelve, s ezek amazok felett jurisdic-
tiót gyakorolnak. 

De hát gyakorolnak-e? Bizony gyakorolnak. 
Az »Útasítás« * VI. pontja első és harma-

dik bekezdése szórói-szóra ezt mondja: »Minden 
katonai lelkészi kerület (ilyen van 15, 16-dik a 
boszniai) áll ólén a »Militár-Pfarrer« (katona-plé-
bános) . . . ki a katonai lelkészi ügyekben refe-
rense az illető térparancsnoknak. Neki köte-
lessége a katonai lelki gondozás vezetése . . . a 
térparancsnokság területén.« A gyakorlatban a 
katonai főhatóságok s így a prot. lelkészek szá-
mára a IX. pontban felettes hatóságul rendelt 
tórparancsnokság is csak a »Mili tár-Pfarramt«-
tal (katonai plébánia), illetve annak vezetőjével, 
a »Militár Pfarrerct-rel érintkezik, tőle vesz ta-
nácsokat s az általa adott tanácsok értelmében 

* Teljes címe : Organische Bestimmungen für die Militár-
Seelsorge. 



rendelkezik a »Militár-Pfarramt« útján a prot. 
tábori lelkészekkel (Militár-Seelsorger) is. 

így lesz azután a prot. lelkészek jogi hely-
zete ugyanaz, a mi a r. kath. káplánoké. S hogy 
mennyire nem tartatnak többeknek, mutatja az 
is, hogy ugyanazon rangosztályba vannak be-
osztva, mint amazok. A mi a kisebb baj, de 
ugyanaz ar . kath. pap-főnök referál, diszponál róluk, 
mint azokról, a mi már azután jócska megalá-
zás számban megy, nemcsak a katonai szolgá-
latban levő papokra, de egyetemes egyházunkra 
nézve is. 

Mit szólna pl. a békési pap, ha a r. kath. 
esperes rendelkeznék vele, vagy mit tenne bár-
melyik kerület, ha akár az egri, akár a kalo-
csai, akár az esztergomi érseki szók alá rendel-
nék? Pedig a dolog így áll katona lelkeszéinkre 
nézve, mert sem a térparancsnokságoknál, sem a 
hadügyminisztériumnál nem felekezetük felettes 
hatóságai referálnak ügyeikben, de egy velünk 
épen nem nagy barátságban élő felekezetnek 
papjai. 

Nem segített ezen az állapoton az 1896-ban 
1378. eln. szám alatt kinevezett »Militár-Senior« 
(katona-esperes) oly nagy örömmel fogadott beállí-
tása sem. Mert a »Militár-Senior«-nak az ég alatt 
semmiféle jurisdictiója sincs az ő szeniorságából 
kifolyólag. Olyan lelkész mint a többi. S nem 
lőn mint várni lehetett, de jogos is lett volna, a 
prot. egyházi ügyeknek referense a hadügy-
minisztériumban, sőt még saját térparancsnoksá-
gánál sem. 

Az 1896. évben történt az utolsó változás 
az idézett 1892 diki »Organische Bestimmung«-on, 
az említett »Militár-Senior« kinevezésével, a 
melynek jelentőségét már méltattuk eléggé. De 
történt még egyéb is. A míg ugyanis az 1892-diki 
»Utasítás« II. pontja 4 ág. h. evangélikus ós 4 ev. 
reformált lelkészt említ, mint a katoni lelkészi 
státus tagjai t : addig az 1896-cliki pótlás egy 
ev. szeniort és hét evangélikus (evangelisch) 
lelkészt mond. Látszólag ez nem baj, sőt ör-
vendetes uniálása a két felekezetnek. De lás-
suk következményeiben a dolgot. Megeshetik, 
hogy új kinevezéseknél csak az »evangelisch«-re 
lévén tekintettel, vagy az egyik vagy a másik 
felekezetből neveznek ki több lelkészt a másik 
rovására. Sőt a mennyire én a katonai hatósá-
gok kánonjogi tudományát ismerem, az sem 
lehetetlen, hogy lassan lassan minden lelkészi 
állást az egyik felekezet embereivel töltenek be 
A mi sem az ág. h. ev., sem az ev, reformátu-
soknak nem lenne kellemes, ha velük szemben 
történik meg. De illuzóriussá tenné az egész 
katonai lelkészkedést; mert gondoljuk csak el, 
hogy a katonák a nép egyszerű gyermekei, a kik 

inkább a külsőt látják; ezeknél az egyik feleke-
zet a másik liturgiájában aligha találná meg a 
maga vallását. De jogi képtelenség is lenne a 
dolog a polgári egyházak uniója előtt, a mit mi 
részünkről tiszta szívből óhajtunk, hogy mielőbb 
meglegyen. S hogy ezen állapot elkövet kezese 
nem képzelőclés, utalhatunk Boszn íara, a hol a 
»Szervezési utasítás« I. pontja ellenére, mely a ka-
tonáknak katonai lelkészi gondozás és jurisdictió 
alá tartozását rendeli, a szerajevói ág. h. ev. 
lelkész gondozása alá adattak az »evangelisch« 
(ág. h. ev. és ev. ref.) katonák. Az a lelkész 
peclig tudtunkkal nagyon gyengén beszél ma-
gyarul, s nehezen merném elhinni róla, hogy 
szavaival áhítatot tudna gerjeszteni az ar ra 
egyébként sem igen hajlandó vitézek között. 
Az peclig bnj ám az ág. h. evangélikusoknak is, 
meg az ev. reformátusoknak is. 

De nagy veszedelem, örökös perpatvar, fél-
tékenység az egy szeniori állás is. Mert pusztán 
a szerencsétől függ, hogy a rangban legidősebb 
ág. h. evangélikus-e, vagy peclig ev. református? 
Már most tegyük fel, hogy mindig egy felekezet 
töltené be, a mi nincs kizárva, mert a kvalifi-
káció hozzá a rangbéli legidősebbség. Könnyen 
megeshetik pedig, hogy mielőtt a »Rangáltester<c-
séget elérné, egymásután több ugyanazon fele-
kezethez tartozó lelkész hal el. Mennyi keserűség 
teremne, mennyi kedvetlenség, mennyi súrlódás 
s a kívánatos jó egyetértés helyett békétlenség 
születnék abból a két testvérfelekezet között. Em-
berileg szólok. Nem lehet a szív indulatait agyon-
ütni még nagy elvekkel sem. Pedig ma még csak 
pénzkérdés az egész. Hátha majd jogok is jár-
nak vele. Pedig nekünk inkább jogra van szük-
ségünk, mint pénzre. 

Nagyon könnyen lehetne pedig a dolgon 
segíteni. Mert a katonai hatóságoknál a jóakarat 
megvolna. Es egyáltalán nem elvi kérdés az, 
hogy a katona-papságnak egységes római kath. 
szervezete legyen. 

Bizonyságom nekem erre a sokat emlege-
tett »Szervezeti utasítása X. pontja, mely a moz-
gósítás esetéről szól Kimondja és rendeli a sza-
kasz, hogy mozgósítás esetén minden hadsereg, 
önállóan működő hadtest és minden hadosztály 
mellé egy önálló ev. lelkész adandó, ki az illető 
sereg- (Armee) vagy hadosztály (Division) pa-
rancsnoknak referense és közege a felekezetét 
megillető egyházi dolgok elintézésében ós főnöke 
az alárendelt többi, netalán szükséges evangé-
liumi lelkészeknek. 

íme, mozgósítás esetén meg is van az ön-
állósága a protestáns papságnak. Miért ne lehetne 
az meg béke esetén is, mikor elvbe nem ütkö-
zik nyilvánvalóan? 



Pártat lan igazságot s a törvények egyenlő 
alkalmazását kérjük ez állapotok megszünteté-
sére. Nem lehetetlenség az, hogy mindenek meg-
elégedésére rendeztessék a dolog; sőt merem 
hinni, hogy még a róm. kath. lelkészek: a »Mi-
litár-Pfarrercc-ek is örvendenének, ha a sokszor 
bizonynyal rájuk nézve is kellemetlen dologtól 
megmenekednének. 

Kérjük tehát a lelkészek számának felemelését 
a fent megírt arányban és részükre a »Militar-
Pfarreroi-ek rangját és hatáskörét. 

Kérünk két szeniort, egyet az ág. h. evangé-
likusok, egyet az ev. reformáltak részére jurisdic-
tióval, kik a hadügyminisztérium referensei legyenek 
felekezetük egyházi ügyeit illetőleg. 

A két szenior ellen azt hozták fel 1896-ban, 
hogy akkor minden felekezet számára kellene 
ilyesféle állást statuálni. Ez nem kifogás, mert 
akkor statuáltak is úgy a gör.-keletiek, mint 
az egyesült görögök részére (bár jurisdictió 
nélkül) egy-egy »Erzpriester«-i (főpapi) állást, 
csak a protestánsoknak nem jutott, kinek-kinek 
a maga igaza szerint. 

Az ev. ref. konventnek s az ág. h. ev. egye-
temes közgyűlésnek nem okozna különösebb ne-
hézséget ennek kieszközlése, s vele a két testvér-
egyház régi sérelme nyerne orvoslást. Reméljük, 
hogy nyer is. 

Gergely Antal. 

A domesztika és a tanítóság. * 
Azl881- ik i egyetemes zsinat hozta létre azt 

a közalapot (domesztikát), melynek nemes és 
nagy céljai minden református ember szivében 
visszhangra találtak. 

Az idők változandósága a még előbb ked-
vező anyagi körülmények mellett fejlődő egyhá-
zaink tekintélyes részét kiforgatta a jövőre kel-
leténél kevesebbet adó csendes zárkózottságából, 
s egyes egyházközségeink, melyek erős várai vol-
tak ott az exponált vidékeken a magyarságnak, 
melyek nehezen nélkülözött, vergődésre kárhoz-
tatott szerves tagjai az egyetemes református 
egyháznak : ha szét nem hulltak is egészen, de 
megbénultak úgy, hogy némelyike még mankó-
ját is nehezen tudta emelíteni. 

Ezektől a tömegében kicsiny, anyagiakban 
a nélkülözésig szűkölködő, ható erejükben tehát 
úgyszólván semmire sem képes egyházainktól, 
azok felsegélése, istápoló gyámolítása, fejlesztése 
nélkül semmit is nem várhat az egyetemes re-

* Ezt a figyelemreméltó cikket a »Tanítók Lapja* szerkesz-
tőjétől kaptuk ^kézirat helyett, szives átvételre*. Intencióját helye-
seljük, de egy nagy tévedésére alább helyreigazító észrevételt teszünk. 

Sserk. 

formátusság. Hogy várhasson, segítségére gon-
dolt menni az összes reformátusság filléreiből 
összegyűjtött ezrek, ma már százezrekkel, s e cél-
ból, helyesen és okosan, megteremtette — bizo-
nyos terminushoz kötött ajánlattal — az egy-
házi közalapot, a domesztikát. 

Később úgy találta, hogy ez az idő kevés 
arra, hogy az imént említett nagy célokat vég-
rehajtsa s az állandóan és fokozott mértékben 
jelentkező szükségeket kielégíthesse; tehát állan-
dósította. 

Ez is jól van, ez is okosan van. Elébb is 
így kellett volna; akkor nem volna szükség még 
érintőleg sem szólani azokról a belháborúkról, 
melyek a megajánlás három éve után, különö-
sen az állandósítás első éveiben, az egyes egy-
házak lelkészei, tanítói ós az egyházközségi ta-
gok közt lefolytak, cseppet sem előnyére sem 
egyiknek, sem másiknak, legkevésbé az egy-
háznak. 

Csak az a nagy baja a domesztikának, hogy 
azok közé az irott malaszt-féle zsinati törvé-
nyeink közé tartozik, melyek vagy teljesen indo-
kolatlanok, vagy végrehajthatlanok. 

Ezeknek úgy is nagy a számok, miért hát 
még a legéletrevalóbb intézménynek is a nyaka 
körül járni, az által, hogy elkeseredett elemeket 
teremtsünk. Mert mutatjuk ugyan, hogy joga 
lehet a tanítóságnak a domesztikai segélyt vala-
mikor igénybevenni, de az időt és a segélye-
zés módozatait olyan lehetetleségekkel vettük 
körül, hogy az egész idevonatkozó zsinati tör-
vényből (259. § c) csak egy a bizonyos, hogy 
t. i. évi járulékát minden tanító köteles befizetni. 
Egyéb nem. 

En ezúttal csak magamról szólok ós enge-
delmet kérek; de e hivatolt §-t valóságos ten-
denciával megírt §-nak látom, melyből szinte 
kirí az a hát térbe szorított gondolat, hogy »eb-
ből okoskodják ki tanítók, mikor kapnak do-
mesztikát !« 

Ez humornak elég fanyar, komoly törvénynek 
pedig nem való;* tehát változtatásra szorul. 

En a magam részéről mindig azt tekintet-
tem a domesztika által megvalósítandó igazi cél-

* Itt egy kis tévedés forog fönn. Az említett Egyh. Törv. 
259. §. c) pontja azt mondja a közalap feladatáról: »A mennyiben a 
csekély fizetésű tanítók segélyezéséről más úton gondoskodás nem tör-
ténnék, az alap kellő növekedésével azoknak is segélyezése. Mikor 
vegye kezdetét, ez a segélyezés és hogy arányuljon a lelkeszek segé-
lyezéséhez, azt figyelemmel az egyéb intézkedésekre és az alap helyze-
tére, a jövő zsinatig a konvent határozza meg*.-- Ezek a törvény 
szavai, melyek világosan kimondják, hogy a tanítóknak, a meny-
nyiben róluk más úton gondoskodás nem történnék, van joguk a 
segélyeztetésre. A rezervált jog folyósítása azonban a konventre 
van bízva. Ergo a jog életbeléptetésének sürgetése törvényszerű. 
Más kérdés az, hogy megbirja-e az alap ezt az ujabb terhet? 

Sserk. 



nak, ha annak forintjaiból, avagy krajcárjaiból 
az arra valóban rászorult azon egyházak segélyez-
tetnek, melyeket sem egyházmegyéjük, sem egy-
házkerületük nem tud segélyezni ; — most is 
ezt tartom igazi célnak. 

Álláspontomat különösebben indokolni nem 
tartom szükségesnek, hisz maguk a kiáltó tények 
beszélnek. Az egyházi kis birtokok után kivetett 
nagy adók, a gyülekezetek szemmel látható 
egyháziatlanodása és a többi épen úgy ez állás-
pont helyességót igazolják, mint a már meg-
valósulás küszöbén álló kongrua es a hova-
tovább emelkedést mutató túlszeróny, korpót-
lókkal vagy államsegélylyel, legalább a törvé-
nyes minimumig kiegészített tanítói fizetések. 

De kérem szeretettel, ha nem úgy áll a 
dolog, hogy csak az arra rászorult egyházköz 
sógek segélyeztetnek, hanem azok belhívatalno-
kai közül az az egyik, ki a segítségre csaknem 
minden esetben rászorult ugyan, de mégis sok-
kal türhetősebb viszonyok közt mozoghat, mint 
az a másik, a kire valóban égből alá szállott 
ajándék vol na az a, közalapi kis segély: akkor 
s addig, míg ez a szerintem meg sem okolható 
állapot fennáll: mindig ós mindenütt sürgetem 
ós hirdetem, hogy a tanítónak is adjatok a do-
mesztikából, melynek megteremtésében ő is fá-
raclott, melynek fejlesztéséhez nemcsak saját 
fillérjével, hanem eszével-szivével is hozzájárult, 
mert az a tanító a segélyre szorult szegény lel-
késznél szegényebb egyházi szolga. 

S ha a nagyméltóságú Konvent nem látta 
elérkezettnek az időt még most sem arra, hogy 
a tanítók közalapból való segélyezése mikéntjét, 
arányát, a lelkészi segélyezésekhez mérten meg-
állapítsa, akkor hívjuk fel egyházkerületeink 
figyelmét erre a mi sérelmünkre s kérjük, hogy 
jegyezze elő zsinati tárgyul, miként a tiszántúli 
egyházkerület a belhivatalnoki adó fizetése, vagy 
nem fizetésére vonatkozólag tette, s hiszszük, 
hogy a zsinat nem fog kitérni e sérelem or-
voslása elől. 

Csurka István. 

ISKOLAÜGY. 
A prot. középiskola tanárainak fizetés-

osztályai. 
(Folytatás és vége.) 

Im hát egyik intézetből a másikba való átlépés 
hosszú időkre meg van nehezítve. Az államsegélytől pedig 
azt is reméltük, hogy az új tanárnemzedék — egyformák 
lévén az anyagiak — egyformán oszlik majd meg inté-
zeteink között. Valójában, ha csak egészen kezdő tanár 
nem akad, miként öt értesítőnk panaszolja a mult iskola 

év végén: nagy ígéretekkel III. ad, IV.-ad éves egyetemi 
hallgatót kell az üres kathedrára felkéregetni Ezek aztán 
ritka kivétellel: a sok dolog s az önálló alkalmaztatás 
körülményei miatt legtöbbször évek sorára visszamarad-
nak tanulmányaik köteles bevégzésétől . . . a diploma 
megszerzésétől. A mi közvetlenül csak nagyobb kár a 
gyakorlati haszonnál; közvetve meg a középiskoláink taná-
rainak «jellege» címen vezetett statisztikának. 

Teljes középiskoláink tanárkarait átlag 14 rendes 
tanár alkotja. 

A mai állapotot tekintve, ebből a számból 20 éven 
felül szolgál — szintén minden tanárkarra számítva az 
átlagot — 3 ; ezek közül a nyugdíjazáshoz közel 1—1. A 
tanárkarok zöme már az 1*80, 1883—1896. évek tanár -
nemzedéke. Tehát a szolgálati évek száma 18 és 2 között 
hullámzik; úgy azonban, hogy 14—8 »szolgálatévvel* 
aránylag legtöbben működnek. Azokban a tanárkarokban, 
melyek az 1876—83. és 883—96 évek tanárnemzedékéből 
alakultak : legszembetűnőbb a mai rendszer félszegsége és 
igaztalansága. 

Középiskoláink legutóbb, az államsegély elnyerésekor 
rendezték tanáraik fizetését. A fentartó hatóság összesen 
hat középiskolánkban kötött ki a magasabb fizetés-osz-
tályok számára úgynevezett szolgálatév-minimumot. Min-
den bizonynyal azért, mivel az illető tanárkarok két, — 
egymástól távolabb eső nemzedékből alakultak. E minimum 
az 1400-as fokozatra átlag a második ötévnek betöltése. 
A többi tanárkar, a mennyire a szolgálati éveket tekintő 
méltányosság engedte, minden további aggságoskodás nél-
kül megosztozott a fokozatokon úgy, a hogy a tanárkar 
tagjainak számát illetőleg a szerződés meghagyta. Ezt 
annyival inkább tehették, mivel a legalsóbb fokozat a 
fiatal és kezdő tanárokkal tényleg betelt. 

Ám a szerződések rendes megállapodása, hogy «míg 
az alsóbb osztályok betöltve nincsenek, magasabb osztály 
be nem tölthető«. Azaz, ha a felsőbb osztályokban üre-
sedés akad is, a soros tanár az üres helyre csak úgy 
emelkedhetik, ha a legalsóbb osztályra pályázó találko-
zik. Ha azonban csak helyettes pályázó kerül, úgy a tör-
vény betűje szerint a soros tanár is elakad. És várhatna — 
úgy lehet — »az emberi kor legvégsőbb határáig«, ha 
maga a fentartó testület nem tágítana a paragrafus 
békóin. 

A bajt egyik-másik intézetünk már fölismerte. Úgy 
iparkodik megszüntetni, hogy a soros tanárnak a maga-
sabb fizetésosztály megfelelő többletét pótlék címen adja 
mindaddig, míg az illető osztályba tényleg bekerül. így 
kárpótolják azt az idősebb tanárt is, ki máshonnan, eset-
leg az 1400-as osztályból kerül a tanárkarba — a tör-
vény értelmében a fizetésfokozatban legutolsónak. Min-
denesetre nagylelkű intézkedés. Ámde ez rendkívüli segít-
ség; a nyugdíjban tehát »nem számit*. Esetleges nyugdíjazás 
alkalmával e pótlékot az illető elveszteni kénytelen. Egy 
intézetünk seb í r j a ki, hogy — legyen bár még oly humá-
nus és igazságos is — ilyen összeggel a nyugdíjast élete 
végéig segélyezze. 



Legkülönösebb a helyzet azokban a középiskoláink-
ban, melyekben a legmagasabb fizetésosztályba jelenleg 
már 16 —18 éve működő tanárok kerülhettek. Ilyen közép-
iskolánk hét van. E »boldog bírlalók* 14-—12 éven át 
»élvezik* — megérdemlik — a legmagasabb osztály 
összegét. Utánuk tehát ugyanennyi esztendeig várnak a 
soron levők . . . jobb időkben reménykedve, természete-
sen keresztyéni békességtüréssel. 

Ha a következő nemzedekre nézve legkedvezőbb 
esetet veszszük; azt, hogy az évek leforgása alatt — 
mondjuk a ma 24—25 éves tanárok »nyugdíjba távozása* 
révén, — tehát 6 esztendőnek elmultával, az 1400-as fo-
kozat legidősebbje a legelső fokozatba kerülhet, akkorra a 
mai átlagot véve logikailag egyedül helyes alapul, ez a 
soros tanár, ki ma 15-dik éve működik, a működése 
»huszonegyedik« évét is betöltötte. 

Az utánna következő kettőnek pedig, mivel előttük 
olyanok vannak, kikre a nyugdíj eléréseig 14—12 esz-
tendő munkája nehezül (ismét az átlagot s a szerződés-
beli osztályszámot véve alapul) már 10 évig kell várniok, 
hogy a legfelsőbb fokozatot: tanári működésűk ez anyagi 
jutalmát tényleg elérhessék. 

Lesznek, kik anyagi körülményeik miatt a harminc 
esztendő után is »maradni* óhajtanak. Ha testileg-lelkileg 
bírják. Ki kénvszerithetné őket a »jól megérdemelt* nyu-
galomba ? ! A százféle ok, mi ilyenkor az illető magán-
és családi viszonyait latolgatja; az elmúlt évek becsü-
letes munkája, az intézet érdekein csüggő önzetlen törek-
vése : mind elnémítják a sorosok néha ki-kitörő vágyó-
dását és többé-kevésbé jóakaratú, ötletes példálózgatását. 

Ismeretes a kultuszminiszter elvi határozata, mely-
szerint »közvetlen a nyugdíjazás előtt emelni valakit a 
magasabb fizetésosztályba, csak azért, hogy ezzel kerül-
jön nyugdíjba: egyszersmindenkorra tilos«. Azokat tehát, 
kik a kedvezőtlenebb viszonyok között csiga lassúsággal, 
talán a 26-dik szolgálati év körül kerülnek a legfelsőbb 
fokozatba, véletlen baj esetén még ez a tilalom is ré-
mítgesse ?! 

Igazságos-e, hogy ugyanazon terhek viselői, egyazon 
pálya munkásai közül egyik másfélszer, kétszer akkora 
időn át élvezze az anyagi jutalmat, mint a más ik? ! 
Igazságos-e, hogy azok, kik 12 — 16 évet szolgálva másutt, 
a pályázatok Ígérgetésében bizakodva lépnek egy-egy 
más intézet kötelékébe s ott a betű értelmében a leg-
alsó fokozatban legutolsó helyre kerülvén: soha el ne 
érjék ezt az anyagi jutalmat, a legfelsőbb fokozatot ? ! 
»Volenti non fit iniuria? . . . mondhatják e r re : és »beati 
possidentes* . . . Ennek igaz voltában nem kételkedünk ; 
annak értelmét, épen a pályázathirdetések ígéretei miatt 
nem magyarázgatjuk. Annyi azonban — a fentebbiekből — 
bizonyos, hogy arra (az egyes intézetek államsegélye 
ügyében tartott előljárósági gyűléseken még mindig ki-
kipattanó) vádra, hogy »anyagias korunk tanárainkban 
is elpusztította ősi erényünket, a tiszta idealizmust* : a 
mai tanárság se együttesen, se egyenként rá nem szolgál. 

Fizetésfokozataink csak abban az esetben felelné-
nek meg az államsegély céljának, tehát a törvény értel-
mének. ha lehetséges volna, hogy felsőbb osztályba emel-
kedő tanáraink száma legalább arányos, ne is mondjuk, 
hogy egyenlő volna az állami tanárok °/o~áva '- Részünkre 
az államsegély összegét megköti a szerződés; az álla-
miakat illetőleg az évi budget emelése pusztán a kultusz-
miniszter akaratán és belátásán múlik. Hogy a »szúkség-
hez képest* csakugyan emeli is : azt az elmúlt három 
év adatai, illetve a felsőbb fizetés-osztályba jutott tanárok 
átlaga eléggé bizonyítja. 

Ezt az átlagot az állami tanárok egész összeségére 
számítja a kultuszminiszter költségvetése. 

Mai jóakaróink és kevésbé jóakaróink is abban té-
vedtek véghetetlenül, hogy ezt az átlagot a protestáns 
felekezeti tanároknak is — külön az ev. ref., külön az ág. 
evang. intézetbelieknek is — összességére számították. 
Persze így nagyon dicséretes a »kalkulus«. 

Nálunk azonban — jól van-e így, az más kérdés — 
minden középiskolánk külön ország, a miket, sajnos, se 
közös intézmények, se közös érdekek nem kapcsolnak 
egységes, erős szervezetbe. Ez az átlag tehát csak a sta-
tisztikának szolgálhat számbeli adattal ; a viszonyok igaz-
ságát azonban sürü fátyollal takarja a kutató szem elől. 

De ha minden törvénynek abban van a létjoga, hogy 
»észszerű és célszerű legyen* . . . s ha ezt a mi állapo-
tunkat ilyen észszerütlenül és célszerűtlenül »tÖrvény« 
nem akarha t ja : mi okunk arra, hogy kárát továbbra is 
valljuk ? Nincs-e orvosságunk a két prot. felekezet egye-
temes gyűlésében ? . . . 

Igaz, erre az szükséges, hogy a tanárkarok több-
sége megmozduljon; hogy az igazsághoz híven feltárja 
mindegyik a maga viszonyain sarkalló helyzetet. Végre, 
hogy belássa — a mit például az iskolafenntartó »tes-
tületek* régen beláttak — miszerint: fizetésünk rendezé-
sének egyetlen helyes megoldása csak az lehet, ha az egyes 
fizetésosztályokba jutás a szolgálatévek meghatározott 
számához fűződik. A mikor nem a felsőbb osztályokbeli 
üresedés, hanem a becsületes munkában eltöltött évek 
száma emeli a tanárt a következő magasabb fokozatba. 
S ebben a törvényben kijelentett egyenlőség elve valójában 
is tegye középiskoláink tanárait az államiakkal egyenlővé: 
>15 év emelje őket a legfelsőbb fokozatba.* 

így talán van értelme az »anyagi jutalomnak«. 
»Mindazok pedig, valakik az igazságot megismer-

ték: cselekedjenek azok szerint, mikben az igazság va-
gyon.* A hogy az í rás mondja. 

Dr. S—s. 



Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-
tetben. 

Irta: JBlackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

(Folytatás.) 

3. Most már részletezni fogok néhányat azon erények 
közül, melyeknek elérésére mindazon ifjú emberek, kik az 
élet isteni a jándékát a legjobban akarják felhasználni, 
magas becsvágygyal törekedni tartoznak. A lét nagy küz-
delmében minden időszak és minden alkalom felállítja a 
a maga parancsoló követelését, és dicsőségés győzelemre 
vagy gyalázatos vereségre mindenik megmutat ja a maga 
saját óráját . A kikirics csak tavaszszal nő ; és bizonyos 
erények, ha az ifjúság tavaszán nem vernek erős gyöke-
reket, a későbbi korban aligha tudnak dús lombozatot 
felmutatni. 

* 
* * 

4. Első ilyen erény az engedelmesség. Korunkban sokat 
beszélnek a szabadságról és a szabadság kétségen kivül 
nagyon jó dolog, melyet minden egészséges teremtmény 
nagyon becsül; de szükséges dolog, hogy teljesen meg-
értsük, mit jelent az a szabadság. Csak azt jelenti az, 
hogy valamennyi teremtménynek természeti erői gyakor-
lásában szabadnak kell lennie mindenféle szokásszerű, 
mesterkélt vagy fá jdalmas megkötöttségtől. Az ilyen sza-
badság, kétségen kivül megbecsülhetetlen j ó ; de ezzel 
még nem megy az ember nagyon messzire. Ez még csak 
az indulópontot, muta t ja ki az élet versenypályáján. Meg-
muta t ja a színpadot, a melyen az embernek játszania 
kell; de semmit sem mond a szerepből, a melyet le kell 
játszania, sem azon módról, a mely szerint azt játszania 
kell. Ezen szükséges indulóponton túl az élet minden 
további ténye olyannyira távol áll a szabadságtól, hogy 
inkább a korlátozásnak hosszú lánczolata az. Minden 
szabályozás korlátozás; és a szabályozás az észszerű 
létezésnek csak másik neve. És mivel azon megszabályoz-
tatások, a melyeknek az emberek kénytelenek magukat 
alávetni, nem mindig vagy általában olyanok, melyeket 
az emberek saját jószántukból maguk alkottak volna meg 
maguknak, hanem legnagyobbrészben olyanok, melyeket 
a társadalom egyetemes j avára mások állítottak össze : 
önként következik, hogy a ki bármely társadalmi rend-
szernek jó tagja akar lenni, első helyen az engedelmes-
séget tartozik megtanulni. A törvényhozói pálya, a had-
sereg, az egyház, az államszolgálat, egyszóval az élet 
minden mezeje és minden működési tér csak megteste-
sült illusztrációja ennek az elvnek. A szabadság, természete-
sen, minden egyes embert megillet a maga saját egyénisége 
területén. Nem adni neki szabadságot, annyi volna, mint 
puszta géppé tenni őt, mint megsemmisíteni emberi vol-
t á t ; de a mennyiben az ember, mint a társadalomnak 
egy tagja működik, nem lehet szabad azon kötelékektől, 
melyek az egészet meghatározott és szilárd egységbe kap-
csolják. Állhat a társadalmi laj tor jának legfelső fokán is, 

de, mint a pápa servus servorum —- annyival inkább 
rabszolgálja magas állásának. Az agy nem kevésbé kény-
telen a testi szervezet általános törvényeinek engedel-
meskedni, mint a láb. Mindenik tagnak tiszteletteljes en-
gedelmessége egyszerre kötelesség és biztosíték is az illető 
tagra nézve. Pál apostol az Ő szokásos erejével, lelkese-
désével és böicseségével nagyszerűen illusztrálta ezen 
kérdést ; és ha valaha eszedbe jut, hogy felháborodottan 
rugódozzál a nagy társadalmi gépezetben neked jutott 
saját működési kör ellen: a jánlom te néked, hogy ol-
vasd el egész komolysággal a korinthusbeliekhez írt első 
levél XII. részének 14—31. verseit. Minden önkényes 
vagy akaratos föllépés egy—egy újabb nyilás az ajtón, 
melyet ha be nem foltoznak, minden chaoszt be fog az 
szobánkba bocsátani. A római történetíró mint nevezetes 
vonást jegyzi föl a nagy pártvezér jellemében, hogy egy-
formán jól tudott engedelmeskedni és parancsolni is. — 
»Nunquam ingenium idem ad res diversissimas parendum 
atque imperandum habilius fuit« * Az engedelmesség és a 
parancsolás, kétségen kivül, egymással ellentétes dolgok ; 
de mindazonáltal az egyik a legjobb nevelő iskolája a 
másiknak, mert az, a ki csak a parancsoláshoz szokott, 
nem fogja ismerni azon korlátokat, melyekhez minden 
tekintély, jól gvakorolhatása érdekében hozzá van fűzve. 
A régi rómaiaknak a tekintélyt elismerő engedelmességi 
érzékét minden ifjú ember ügy ápolta magában, mint a 
mely kiválóképen társadalmi erény és egyszersmind a 
legnagyobb mértékben illik a még éretlen évekhez. A 
fensőbb tekintély által parancsolt dolgot tegye az ifjú 
egyszerűen azért, mert az parancsolva- van, és tegye azt 
szigorú pontossággal. Semmisem ajánl egy ifjú embert 
oly nagy mértékben felebbvalóinak, mint a munkái vége-
zése körül tapasztalható odaadás és pontosság. És ez 
nem is csoda. Az egész gépezet kényelmes és könnyű me-
nete attól függ, hogy minden egyes ember minő pontosság-
gal végzi a reá váró feladatot. A társadalmi élet bonyolódott 
viszonyai között sem a génius, sem a talentum nem pó-
tolja az engedelmesség hiányát. Ha az óra rendetlenül jár , 
senki sem tudja meg róla a napi időt; és ha a reád néző 
feladat egy más ember munkájának láncolatában egy 
e lmaradhata t lan szem, te vagy az ő órája, és neki szük-
sége van arra, hogy megbízhassák te benned. A legna-
gyobb dicséret, melyet a társadalmi élet valamely tag-
járól mondhatunk, ezen szavakban foglalható össze: E s 
olyan ember, a ki mindig azt teszi, a mit várnak tőle, 
és a ki mindig azon órában jelenik meg, a mikor meg-
jelenését várják. 

5. A másik nagy erény, melyet a fiatal embereknek 
különösen művelniök kell, az ig izmondóságban áll. Én Plátó-
val együtt, azt hiszem, hogy a hazugság valami Isten 
és emberek előtt egyformán természet szerint gyűlöletes 
dolog; és az ifjú emberek természetüknél fogva különösen 
szeretik az igazságot, de a félelem és a hiúság, a külön-

* íSoha még ugyanazon elme a legkülönbözőbb dolgokra, az 
engedelmeskedésre és a parancsolásra alkalmasabb nem volt,« — 
mondja Hannibálról Livius XXL könyve 4-ik fejezetében. Cs. L. 



böző befolyások és önérdekek akadályozhat ják és túlszár-
nyalhat ják ezen ösztönt, a mivel netán igen üres és 
érdemetlen férfiakat képezhetnek. Stuart Mill János * 
egyik politikai röpiratában azt mondá az angol munkás-
osztályokról, hogy azok tagjai többnyire hazugok; és 
mégis azt a bókoló kijelentést tette felőlük, hogy azok 
az egyedüli munkásosztályok Európában, melyek bensőleg 
szégyenlik a magok romlottságát. Az ifjú ember, mikor elő-
ször neki indul az élet út jának, vésse komolyan elméjébe, 
hogy ő a komoly valóságok világában él. hol semmifele lát-
szat sem szerepelhet maradandólag valóság gyanánt. Mint 
a társadalom egyik tagja jelenvén meg a világban, szentül 
vigyázzon ar ra , hogy inkább több legyen, mint a meny-
nyinek látszik, ne pedig többnek lássék, mint a mennyi. 
*0ü f a p őoxsív apictoc á \ \ ' sívoa -9-éXsi. ** A ki bármely 
téren munkálkodván is, arra tör, hogy külsőleg mutasson 
valami olyat, a minek benső lényege nem felel m e g : 
az hazugságot mond, a mely alkalmilag talán kisegítheti 
őt épen fenforgó bajából, de a melyre mégis, mint az 
ezüsttel bevont rézdarabra, mihamarabb ráismernek. Hidd 
el, hogy a kovácsolt munka sohasem fogja úgy kiállani 
az élet ja ját-baját , mint az igazi érc. A kereskedői pá-
lyán levő embereket főként a nyereségvágy haj t ja a 
társadalmi hazugság ezen fa j tá jára , az ifjú embereket 
pedig, kikről itten szó van, vagy a veszteség, vagy 
a hiúság, vagy a gyávaság, a honnan az ifjú embe-
reknek ezen bárom, őket oly közelről fenyegető bűntől 
különösen őrizkedniük kell. A rest emberek soha sin-
csenek idejére készen a maguk kellő dolgával, s azért 
hamis dolgot mutatnak föl, mint az a középiskolai tanuló, 
ki, mikor a görög vagy latin szavakat tartoznék anya-
nyelvére lefordítani, a másik oldalon levő fordítást ol-
vassa. De hát mi más ez, mint hazugság? Tanárod 
azt óhaj t ja megtudni, hogy mi van az agyadban; és te 
egyáltalaban nem agyad tartalmát, hanem azt tárod 
elébe, a mi egy papirlapon áll előtted. Minden erőtelen, 
bágyadt és felületes munka tényleg hazugság, melyet az 
embernek szégvenlenie kell. Másodsorban pedig a hiúság 
idézi elő a hazugságok egész sorozatát. A természet sze-
rint még tanulatlan és tapasztalatlan fiatal emberek, azon 
óhajtástól vezettetve, hogy mások előtt kedvező színben 
tűnjenek fel, néha kísértetbe jőnek azt mutogatni, hogy 
többet tudnak annál, a mit tényleg tudnak, és így szo-
kásukká válhatik saját kicsiny birtokukat a nagynak szí-
nében tüntetni fel, a mivel meg sajá t személyük fontos-
ságát illetőleg ju tnak hamis képzethez. Tanul ja meg az 
ember, a milyen hamar csak képes erre, becsületesen 
bevallani az ő tudatlanságát, s élete hosszú folyamán sok 
hasznát fogja ennek látni; ha nem így teszen, akkor az 
a fogás, a melylyel a maga tudatlanságát mások előtt 
takargatja , oly szokásává válhatik, a melylyel maga előtt 
is rejtegeti azt, s i lyenformán megtanulja, hogy egész 

* Angol bölcsész és nemzetgazdász (1806—1873). Cs. L. 
** Magyarul: Mert nem látszani akar legjobbnak, hanem 

lenni. Cs. L. 

életet a csaió látszat olyféle elemében élje át, a melynek 
semmi valóság sem felel meg. De az ifjú embernél mégis 
nem* annyira a hiúság megléte, mint a bátorság hiánya 
szokta magát a legkeserübben megbosz'Jni . Önhittségét, 
•mely az ifjúságnak természetes tulajdona, lenvesegeti az 
idő; az egész társadalom mintegy állandó összeesküvést 
forral tagjai bármelyike elbizakodott önteltségének lefor-
rázására ; de egy kevés tisztes gyávaság mindig kívánatos 
dolog, és azok, kik úgy kezdik életüket, hogy. félnek ki-
mondani, a mit gondolnak, valószínűleg úgy fogják &zt 
bevégezni, hogy félnek kigondolni, a mit kívánnak. Az 
erkölcsi bátorság, kétségenkivül, nemcsak a legférfiasabb, 
de bizonyára egyik legritkább társadalmi erény. A leg-
tisztesebb hagyományok és társadalmi intézmények, sőt 
a legszívélyesebb és legmelyebb érzelmek is nem ritkán 
csatarendbe sorakoznak ezen bátorság gyakorlása ellen; 
és ilyen esetekben az igazság bátor kimondásához az 
elhatározottság mellett tapintat is szükséges, a mire pedig 
nem minden ember képes. Sőt az sem szükséges mindig, 
hogy az ember egészen kibeszélje azt az igazságot, a mit 
véletlenül épen tud ; nincs semmi bántóbb dolog, m i n t á z 
igazság, mikor az bizonyos nagy társadalmi érdekekkel, szö-
vetkezetekkel és szenvedélyekkel áll szemben; és sérelmet, 
bár néha adni kell azt, erőszakosan sohasem kell elkövetni. 
Az ilyen kérdésekre vonatkozik a szentírás mondása : »Legye-
tek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galam-
bok*. Mindazonáltal jöhetnek elő olyan alkalmak, mikor 
az igazságot, néha a legnagyobb tekintély rovására, kissé 
talán nyersen is ki kell mondanunk. A ki ezen esetben 
sem teszi ezt meg, az gyáva és poltron, és nem kevésbé 
az akkor is, ha kilencvenkilenc hasonló gyáva áll is háta 
mögött. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

T Á R C A . 

A keresztyénségről. 
Mutatvány Luthardt: »Die christliche Glaubenslehre« c. legújabb 

művéből. 

A keresztyénség nem csupán egyik neme a vallás-
nak, hanem maga a vallás, mivel ebben minden vallás a 
a maga igazságát s ez igazságban a maga valódiságát 
találja. Ez volt kezdettől fogva minden ker. embernek 
kiolthatatlan tudata, s máig is az a tudatunk. Felette 
érdekes és fontos az a támadás, a melyet Celsus, a pogány 
bölcselő »Az igaz szó* c művében a II. század végével 
a keresztyénség s a ker. egyház ellen intézett. Az első 
fontos irodalmi t ámadás a keresztyénség ellen, a melyről 
tud a történelem. A későbbi kor ker. buzgalma a pogány 
vitairatot megsemmisítette, hogy ár ta lmat lanná tehesse 
azt. Ebből annak jelentőségére lehet következtetni. Ori-
genes, a nagy alexandriai tudós, egyik tekintélyes ker. 
bará t jának rábeszélésére még 100 évvel később is »Celsus 
ellen* c. alatt 8 könyvben apológiát irt, mely máig is 
fönnmaradt reánk. E védő iratába fölvette Origenes az 



egész vitairatot, hogy azt annál alaposabban megcáfol-
hassa. Ebből a cáfolatból próbálták az elveszett vitairat 
rekonstruálását. Érdekes, hogy ennek a pogány bölcselő-
nek argumentumai között több olyanra akadunk, a mely-
lyel máig is találkozunk. A békét ajánlja a keresztyéneknek. 
Minden népnek meg van a maga vallása, s e vallások 
békében élnek egymással. A római pantbeonban megta-
láljuk valamennyit. Egyedül a keresztyének vallják, hogy ők, 
kizárólag ők vannak az igazság birtokában, s ez épen 
náluk a kiállhatatlan. Ezzel a kérkedéssel hagyjanak fél, s 
akkor békében maradhatnak, különben nem. Válaszszanak 
tehát a háború vagy béke között. A pogány támadónak 
emez ajánlata valóban jellemző. Alapul azon az előfeltételen, 
hogy abszolút igazság nincsen. A mennyiben tehát a keresz-
tyének az igazsággal kérkednek, türelmetlenekké válnak ; — 
a türelmetlenséggel szemben pedig nincsen helye a tole-
ranciának. Ezzel szemben, ha igazságról és nemcsak való-
színűségről szólhatunk, azt valljuk, hogy igenis az igazság 
mindig intoleráns, nem ugyan az emberek ellen, hanem 
a dolog lényegét tekintve. A keresztyének visszautasították 
e békeajánlatot s választották — a halállal együtt — az 
abszolút igazságot. S ezzel győzött az ő ügyük a földön. 
A keresztyénség vagy maga az abszolút igazság, vagy 
semmi; a vallás eme döntő kérdésében tertium non datur. 
Vagy talán képzelhető a jövő vallásának valamely töké-
letesebb formája? Mert ha a keresztyénségé nem a jövő, 
akkor a jelennek hatalma sem lehet az övé ; akkor annak 
eredete nem az örökkévalóság világában, hanem csak a 
történelem változó fejlődésében keresendő. 

Miben áll hát a keresztyénség valódi lényege ? Erre 
felel annak történeti fejlődése, a maga hármas stádiumai-
ban. Három fejlődési fokozaton ment á t : az első a régi 
idő, a melyet a görög egyház jelez, a másik a középkor 
melyet a római egyház fejez ki, s a harmadik a refor-
máció, a melyet a protestantizmus neve alatt ismerünk. Ezt 
a hármas fokozatot úgyszólván megszemélyesítette Justin, 
Augustinus és Luther. Justin, a vértanú és bölcselő a 
görög theológia megalapítója. Ő maga beszélte el az ő 
megtérését. Az igazság megismerése iránti törekvésében 
kereste a különböző filozófiát, iskolákban az igazságot, a 
melyet azonban még Platónnál sem tudott megtalálni. 
Egy aggastyán a tengerpartján az íráshoz, és különösen a 
prófétákhoz utasította, s ott derült föl előtte az új vilá-
gosság. így találta meg a Krisztusban az isteni értelem 
legfőbb kijelentését, mint személyes isteni igét, mint leg-
főbb igazságot, az absolut filozófiát, a valódi tant. Ez a 
görög egyház jellemző sajátsága. A keresztyénség felelet a 
legfőbb igazság kérdésére. Krisztus az emberiség isteni 
tanítója, az egyház az igazhitű egyház, az evangélium az 
isteni igazságot kereső szellemnek végcélja. Bizonyára lé-
nyeges oldala ez a keresztyénségnek ; de nem maga az 
egész keresztyénség. Nem az intellektuális, hanem az ethi-
kai érdek a legfőbb érdeke a keresztyénségnek. Felebbvaló 
az akarat az intelligenciánál. S ez épen az Augustinus meg-
téréséhez fűződő nyugati középkori keresztyénség jellemző 
sajátsága. 

Egy keresztyén nőnek és egy pogány apának gyer-
meke lévén, magán viselte Augustinus eredetének e kettős 
jellemvonását. A nyugatnak a későbbi középkort teljesen 
uraló kitűnő szelleme különböző utakon, a manichaeusok 
között is kereste a legfőbb ismeretet, mígnem arról győ-
ződött meg, hogy minden hiú csalódás. Cicero »Horten-
siusa« is fölébresztette benne az ideálisabb törekvést; de 
sokkal hatalmasabban fogva tartotta őt az érzéki vágy, 
mígnem külső és belső indítások folytán is győzött benne 
a szellem ereje az érzékiség fölött. S azóta élt benne a 
megújító isteni kegyelem ereje és hatalma mindvégig. 
Bármilyen nagy volt is benne a spekulatív érdek és a 
szellemi képesség : előbbrevalőnak tartotta megtérése óta 
az akaratot. Isten megismerésénél több a mi akaratunk, 
a melylyel őt szeretjük. A keresztyénség—hangsúlyozza 
Justinnal szemben — nem új filozófiai ismerte, hanem 
az akarat megújulása és az az új élet, mely az isteni 
kegyelem forrásából, az egyház üdvintézete közvetítésével 
tulajdonává lehet a hívő bűnösnek. Legszebbek Augusti-
nusnak ama beszédei, a melyekben az Istent szerető lélek-
nek az Istennel, mint személyes legfőbb szeretettel való 
közvetlen egyesülését magasztalja az egyházban. Az egyház 
és annak üdvintézete az, a melynek kegyelme szabaddá 
teszi az akaratot, győztessé az érzékiség fölött, és szere-
tettel tölti meg a lelket. Két, a következő kort jellemző 
sajátságot hangsúlyoz itt Augustinus, u. m. az egyházi 
institúciót s a misztikus szeretetet; tehát a hierarkiát s az 
az egyházi misztika ker. egyházi bensőségét. Augustinus 
keresztyénségéről azt fogjuk mondani, hogy az magasabb 
fokon áll, mint a Justiné, mert több az akarat, mint 
az értelem. 

De mégsem a legfőbb s a legbensőbb keresztyénség 
az. Mert az akaratnál is magasabb és bensőbb a lelki-
ismeret. Ez a legszorosabb életegybefüggése az embernek 
az Istennel, s ebben érintkezünk egymással a legközvet-
lenebbül. A jó lelkiismeret az Isten előtt a legszükségesebb 
valami s feljebbvaló a lelkiismeretnek a tartozásból való 
szabadsága mint az akarat uralma a bűn hatalma felett. 
Hogyan lehet jó lelkiismeretem az Isten előtt? — e z volt 
Luther kardinális kérdése a saját üdvösségeért folytatott 
belső küzdelmeiben, s ez arra adott felelete a keresztyén-
ség centruma a maga reformátori felfogásában. Itt a bű-
nösnek üdvéről, bűnbocsánatáról s a Krisztusban való 
hit által elérhető isteni kegyelemről van szó. Egyedül a 
Krisztus, kizárólag a kegyelem, csakis a hit, a mely iga-
tatik az írás által, — im ez a keresztyénség lényege, re-
formátori vagy prot. értelemben véve. 

Ez a keresztyénség történeti fejlődésének hármas 
stádiuma. Ebből egyúttal azt is megtudhatjuk, hogy mi a 
keresztyénség valódi lényege. 

Mindenekelőtt tény az, hogy e lényeg Jézus Krisz-
tus személyiségében van. Mert tőle vette nevét. De miben 
áll most már közelebbről Jézus Krisztus személyiségének 
állása és jelentősége a keresztyénségben ? Az újabb pro-
testantizmusban sokat beszélnek ugyan »Krisztus keresz-
tyénségéről*, azaz arról a keresztyénségről, a mely az ő 



tulajdona volt. De nemcsak magán hordotta e keresztyén-
séget, mint mi, hanem egyúttal magával is hozta azt, Nem 
csupán előképünk ő nekünk, a melyet követnünk kell, ha-
nem Ő egyúttal a keresztyénség megalapítója. S nem is 
pusztán vallásalapító, abban az értelemben, a melyben 
közönségesen vallásalapítókról szoktunk mi beszélni. Nem 
csupán oly viszonyban van a keresztyénséggel, mint p. o. 
Mohamed a mohamedanizmussal. Vallási jelentősége van 
neki reánk nézve, és pedig nem csupán az ő ügyének, 
hanem egyúttal az ő személyének is. Ez volt az a döntő 
lépés, a melyet Schleier macher tett a racionalizmuson át, 
mi által vallási tekintetben a helyes útra terelte a maga 
korát. Nem csupán — így tanított ő — Krisztus tanáról, 
vagy valamelyik tanítóról, hanem a személyről, mint egy 
új életmozgalom kiindulópontjáról van itt szó. Ő az az 
élő forrás, a melyből az ő gyülekezete él és táplálkozik. 
Jelenvaló módon él hát, és a maga gyülekezetében, a 
melyre nézve centrális jelentősége van az ő megváltó sze-
mélyiségének. 
(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

BELFÖLD. 
Vegyesházassági statisztika. 

(1898. évi október és november hónap.) 

A m. kir. központi statisztikai hivatal mult évi ok-
tóber havi közleménye szerint 1898. október havában 
élve született: 53.763, halva: 1110; elhalt hét éven alul: 
19.447, hét éven felül: 16.445; népszaporodás: 17.871. 

Házasság köttetett: 11'035. Ebből vegyesházas-
ság: 1453, 0 / 0 -han: 1317. Ág. h. ev tiszta házasság: 
632 ; ev. ref. tiszta házasság: 802. 

Azon 155 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 29 
esetben az apa, 10 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. Veszteség, vagy ha úgy tetszik, hát-
rány : 19. Megegyezés nem létesült: 116 esetben. — A z o n 
162 vegyesházasságból pedig, hol a vőlegény ág. h. ev. 
és a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 11 eset-
ben az apa, 33 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 22. Megegyezés nem léte-
sült : 118 esetben. — Azon 101 vegyesházasságból, hol 
az egyik fél ág. h. ev., a másik fél nem róm. kath., de 
más vallású, 10 esetben létesült megegyezés, mely szerint 
4 esetben az ág. h. ev., 6 esetben a más vallást fog-
ják követni a gyermekek. Veszteség: 2. Megegyezés 
nem létesült : 91 esetben. Ezen esetekben az ág. h. ev. 
egyház nyeresége az ev. ref. egyháztól kettő, az izraelita 
hitfelekezettől kettő; vesztesége a gör.- kath. egyházzal szem-
ben 4, az ev. ref. egyházzal szemben kettő. Egy izraelita 
vőlegény kötött október hóban ág. h. ev. menyasszony-
nyal házasságot és egy ág. h. ev. vőlegény izraelita meny-
asszonynyal; megegyezés mindkét esetben az ág. h. ev. 
egyház javára létesült. 

Azon 221 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., 61 esetben létesült meg-
egyezés, melyből 42 esetben az apa, 19 esetben az.anya 
.vallását fogják követni a gyermekek. Vesztesség, vagy ha 
úgy tetszik, hátrány az ev. ref. egyházra : 23. Megegyezés 
nem létesült 160 esetben. — Azon 255 vegyesházasságból 

pedig, hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony róm. kath., 77 
esetben létesült megegyezés, melyből 22 esetben az apa, 55 
esetben az anya vallását fogják követni a gyermekek. 
Veszteség : 33. Megyegyezés nem létesült: 178 esetben. — 
Azon 364 vegyesházasságból, hol az egyik fél ev. r e f , a 
másik fél nem róm. kath., de más vallású, 15 esetben 
létesült megegyezés, melyekből 7 esetben az ev. ref., 8 
esetben a más vallást fogják követni «a gvermekek. 
Veszteség: egy. Megegyezés nem létesült: 150 eset-

ben. — Ezen esetekben az ev. ref. egyház nyeresége a 
gör.-kath. egyháztól egy, a gör.-keletitől három, az ág. b. 
ev. egyháztól kettő, az izralita hitfelekezettől egy; veszte-
sége â gör. kath. egyházzal szemben 6, az ág. h. ev. 
egyházzal szemben kettő. — Egy izraelita vőlegény kö-
tött házasságot október hóban ev. ref. menyasszonynyal 
és egy ev. ref. vőlegény izraelita mennyasszonynyal; meg-
egyezés csak az utóbbi esetben létesült az ev. ref. egy-
ház javára, az előbbi esetben megegyezés nem történt. — 
Egy felekezetenkivüli vőlegény lépett házasságra ev. ref. 
menyasszonynyal. megegyezés nem létesült. 

A róm. kath. egyház 1898. október havában, a két 
protestáns egyháztól fent jelzett hódításon kivül, a 302 
nem evang. vagy ref., de más vallásával kötött vegyes-
házasságokból megegyezés szerint vesztett 5 esetben, de 
részére 17 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. 
Nyeresége tehát itt. is 12. Megegyezés nem létesült: 
280 esetben. Vesztesége a görög-keleti egyházzal szem-
ben 5 ; nyeresége a gör-keleti egyháztól 9, az izraelita 
hítlelekezettől 7 és egyéb (örmény) vallástól egy. — Róm. 
kath. és izraelita vallású felek között október hóban ösz-
szesen 20 házasság köttetett. Keresztyén és izraelita 
között összesen: 26. Felekezetenkivüli és keresztyén 
(ev. ref.) között egy. Egyéb vallású és keresztyén között 
kettő. 

E szerint az 1898. október havában kötött vegyes-
házasságoknál az ág. h. ev egyház vesztesége a róm. 
kath. egyházzal szemben: 41; más hitfelekezetekkel szem-
ben kettő. Összes vesztesége október hóban 43. Az ev. ref. 
egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben 56, más 
felekezetekkel szemben egy; összes vesztesége október 
hóban: 57. 

* 
* * 

Az 1898. évi november havi közlemény szerint 
azon év november havában élve született: 48.448, halva: 
1043; elhalt hét éven alul: 16.998, hét. éven fe lül : 
17.140; összesen: 34.138; népszaporodás: 14.310. 

Házasság köttetett: 26.284. Ebből vegyesházas-
ság: 2276, % - ) j a n : 8 ' 06 . — Ág. h. ev. tiszta házasság: 
1871; ev. ref. tiszta házasság: 2011. 

Azon 203 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm, 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 42 
esetben az apa. 20 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség, vagy ha úgy tetszik, 
hátrány : 22. Megegyezés nem létesült: 141 eset-
ben. — Azon 199 vegyesházasságból, hol a vőlegény ág. 
h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
18 esetben az apa, 48 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség : 30. Megegyezés nem 
létesült 133 esetben. — Azon 142 vegyesházasságból 
pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., a másik fél nem róm. 
kath., de más vallású, 13 esetben létesült "megegyezés, 
mely szerint 7 esetben az ág. h. ev., 6 a esetben más 
vallást fogják követni a gyermekek. Nyereség: egy. Meg-
egyezés nem létesült: 141 esetben. Ezen esetekben az 
ág. h. ev. egyház nyeresége a gör.-kath. egyháztól 
egy, a gör.-keletitől kettő, az ev. ref. egyháztól kettő, az 



izraelita hitfelekezettől kettő. — Vesztesége a gör.-kath. egy-
házzal szemben kettő ; az ev. ref. egyházzal szemben 4. — 
Három ág. h. ev. vőlegény kötött november hóban izrae-
lita menyasszonynyal házasságot; megegyezés két eset-
ben létesült, az ág. h. ev. egyház javára, és három izrae-
lita vőlegény lépett házasságra ág h. ev. menyasszony-
nyal ; megegyezés ezen esetekben nem létesült. — Egy 
felekezet nélküli vőlegény kötött házasságot ág. h. ev. 
menyasszonynyal; megegyezés nem létesült. 

Azon 331. vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., 96 esetben létesült meg-
egyezés, melyből 68 esetben az apa, 28 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség, vagy 
ha úgy tetszik, hátrány az ev. ref. egyházra: 40. Meg-
egyezés nem létesült: 235 esetben. — Azon 380 vegyes-
házasságból, hol a vőlegény ev. r e f , a mennyasszony 
róm. kath., 166 esetben létesült megegyezés, melyből 52 
ecetben az apa, 114 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. Veszti ség: 62. Megegyezés nem léte-
sült: 214 esetben. — Azon 244 vegyesházasságból, hol 
az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. katholikus, de 
más vallású, 30 esetben létesült megegyezés, melyekből 
19 esetben az ev. ref., 11 esetben a más vallást fogják 
követni a gyermekek. — Nyereség : 8. Megjegyzés nem 
létesült: 214 esetben. — Ezen esetekben az ev. ref. egy-
ház nyeresége a gör.-kath. egyháztól 6, a gör.-keletitől 
8, az ág, h. ev. egyháztól 4, az izraelita hitfelekezettől 
egy; vesztesége a gör.-kath. egyházzal szemben 8, a gör.-
keletivel szemben egy, az ág. h. ev. egyházzal szemben 
kettő. — Két izraelita vőlegény kötött november hóban 
házasságot ev. ref. menyasszonynval; megegyezés egy 
esetben létesült, az ev. ref. egyház javára. 

A róm. kath. egyház november hóban, a két protes-
táns egyháztól fent jelzett hódításon kivüi, a 453 nem 
evang. vagy ref'., de más vallásával kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint vesztett 5 esetben, de részére 
35 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége 
tehát itt is 30. Megegyezés nem létesült: 4,13 eset-
ben. — Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben kettő, 
az izraelita hitfelekezettel szemben három; nyeresége a 
gör.-keleti egyháztól 30, az unitáriustól egy, az izraelita 
hit felekezettől 4. —• Róm. kath. és izraelita vallású felek 
között november hóban összesen 20 házasság létesült. — 
Egyéb (örmény) és róm. kath. között egy. Keresztyén 
és izraelita között november hóban összesen: 28 Keresz-
tyén és felekezetenkivüli között egy. 

E szerint az 1898. évi november hóban kötött 
vegyesházasságoknál az ág. h. ev. egyáz vesztesége a róm. 
kath, egyházzal szemben: 52; nyeresége más hitfeleke-
zetek tői egu. összes vesztesége november hóban: 51. — 
Az ev. ref. egyház vesztesége a rám. kath. egyházzal szem-
ben : 102; nyeresége más hitfel ékezettől: 8. Összes vesz-
tesége mult évi november lóban : 94. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv evangélikus telkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A lezajlott 1898. évnek kétségtelenül egyik legfon-

tosabb prot. jelensége: a német császár palesztinai útja, 
mely még mindig igen élénken foglalkoztatja a német prot. 
sajtót. Igv a »Chronik der Christlichen Welt« 1. száma 
kritikai refleksziókat füz hozzá, a melyek közül kiemeljük 

a következőket: A szent helyek benyomása, az ott ural-
kodó keleti zaj és nyugtalanság miatt igen kedvezőtlen. 
Így a császár lelkéből mondotta azt, hogy a szent síi-
temploma keresztyén templomhoz nem is hasonlítható. 
Annál maradandóbb benyomással voltak a vendégekre a 
betlehemi és a jeruzsálemi német prot. istentiszteleten 
elmondott beszédek, különösen a császáré és a fölavató 
lelkészé: Dryanderé. Különösen imponáló hatással volt a 
keresztyénekre és a mohamedánusokra egyaránt a felséges 
pár személyisége és viselkedése. A templáriusok szeretet-
munkásságáról többet vártak és reméltek a keleten. A 
császárt útjában mindenüvé kisértek a vendégek. Csakis 
a konstantinápolyi látogatás s a császár tósztja Damasz-
kusban képez itt kivételt. E két ténykedését politikailag 
méltányolta a prot. sajtó, mely úgy találja, hogy a csá-
szárnak a szultánnal való barátkozása s a mohamedá-
nusok iránt tanúsított kiváló, szinte tüntető jóindulata 
ártalmára volna a keresztyénség ügyének a keleten, és 
politikai éle volna annak a szerencsétlen örmények kérdé-
sében. Annál nagyobb örömmel konstatálta azonban a 
prot. sajtó, hogy a német császár apostoli útja az evang. 
egyház szeretetmunkásságának és hitvallásának erősítését 
jelenti a keleten, s jelenti azt, hogy kevés kivételektől el-
tekintve, a német és külföldi protestántizmus a maga 
egységes képviseletében jelent meg a jeruzsálemi prot. 
templom fölavatása ünnepélyén, a melyen épen maga a 
császár egyházvezető és irányító erőnek bizonyult. Sajnos, 
az anglikáníis egyház makacskodott, az osztrák protes-
tantizmus pedig ingadozott a császári meghívás vételénél. 
Annál nagyobb örömmel vettük a mi prot. egyházunk 
lelkes képviseletét és kitüntetését. A meghívásoknál több 
hiba is történt. Így nem volt meghíva egy poroszországi 
ev. tartományegyház, az orosz ev. egyház s a belgiumi 
protestántizmus, holott p. o. a mennoniták s a testvér-
gyülekezet felekezete külön meghívót kapott. De mégis azt 
kell mondanunk, hogy a prot. egyház még sehol sem 
jelent meg oly egységes alakban, mint épen a jeruzsálemi 
ünnepélyeken. A császár beszédei nem dogmatikusak, 
hanem minden izökben gyakorlati vallásosak voltak ; sőt 
kiemelték a dogmák feletti viták terméketlenségét s az ev. 
vallásnak a szeretetmüvekben való fölényét minden más 
vallás felett. A keresztyéneknek az apostoli hitben való 
egysége is helyes keresztyén és prot. gondolat volt a 
császár részéről, s a midőn egyik beszédét Luther diadal-
énekével végezte, a reformátori hit bensőségét hangsúlyozta 
ezzel minden más hitalak fölött. Politika nincs e beszédek-
ben. Maga a császár ünnepélyesen kijelentette, hogy itt 
csakis a lélek üdvéről van szó, és tiltakozott a politika és 
a vallás összezavarása ellen. Ezek a benyomások minden-
esetre ellensúlyozzák az izlámnak tett hódolatait. Hogy 
milyen benyomással volt a német császár keleti útja a 
pápára és a kúriára s Németországban a centrumpártra 
s a német katholikusokra ? — az a pápás sajtó közlései-
ből tűnik ki leginkább. De erről más alkalommal. Annyi 
bizonyos, hogy a palesztinai katholikusok feletti protek-
torátus kérdésének további feszegetését a kúriamegtiltotta. 

A most megjelent Bismarck-féle emlékiratok a kul-
túrharc kérdését is érintik, ú melynek egyik legfőbb alakja 
Falk bukott kultuszminiszter volt. Bukására vonatkozólag 
az emlékiratokból kitűnik, hogy a Bismarck által oly any-
nyira dicsért, sőt dédelgetett Falk nem a római kérdés-
ről szóló eltérő nézete miatt, hanem udvari befolyások-
nak, a konzervatív lutheri orthodoxia gyűlöletének s a 
közte , és I. Vilmos császár között keletkezett egyházpoli-
tikai véleménykülönbségnek esett áldozatul. Hogy Bismarck 
egyik leghívebb munkatársát elejteni volt kénytelen, csak 
azt bizonyítja, hogy a Falk-ellenes áramlat igen erős le-



lietett Berlinben. Az újabb német egyházpolitikára nézve 
tehát Bismarck emlékiratai felette fontosak. 

Az cumrikai Luther-liga oki. 18—20. napján tartotta 
harmadik évi nagygyűlését New-Yorkban. Előző üléseit Pitts-
burgban és Chikagóban tartotta. Célja a luth. ifjúsági egyesü-
letek központi egyesítése Amerika szabad földén; sőt a leg-
utolsó közgyűlésen az európai lutheri tartományegyházak 
egyesítését is tervbe vetíe. Többen mint 300-an vettek részt. 
Az egyház nevelő munkásságáról igen tanulságos és építő 
felolvasásokat tartott WoJf gettysburgi, Jakol>s fildelfiai 
és Lund minneapolisi tanár, míg Studebober baltimorei 
lelkész a diakonisszák áldásos munkásságáról értekezett. 
A liga az ágostai hitvallás álláspontján áll, de azért nem 
csatlakozott a hivatalos egyházhoz. A lutheri egyház tör-
ténetének s az Írásnak tanulmányozását hangsúlyozza kü-
lönösebben. Saját orgamuna is van. Az unió iránti elő-
szeretet jellemzi összes törekvéseit, a miért is az ortho-
doxok körében nem kedvelik a ligát, sőt ennek mozgal-
mát »egészségtelennek* mondják. Mi az egyházi és társadalmi 
téren nem a kizárólagosságnak, hanem a tömörülésnek 
vagyunk hívei és barátjai, s ez oldalról tekintve, szívesen 
üdvözöljük ez internacionális jellegű luth. liga működését 
is. Elvégre is azokat keressük, a melyek egyesítenek, nem 
pedig azokat, a melyek elválasztanak. Mindenekben pedig 
fő a szeretet. 

Mult hó 29-ikén balt meg Potsdamban Egidi Kr. 
M., a magyarra is fordított »Komoly gondolatok* sokat 
emlegetett szerzője s egy dogmaellenes keresztyénségnek 
és vallástalan ethikának ismert nevű egyengetője. E »ra-
jongó* említett művében azt a gondolatot fejtegette, hogy 
a bűnről, Krisztus kiengesztelő haláláról, feltámadásáról, 
a csudákról és Isten büntető haragjáról szóló dogmák a 
ker. nép leigázására vezettek, a miért is az Isten szeretében 
vetett hitre s egy helyes életmódra kell újból visszatér-
nünk. A dogmaellenes keresztvénséget prédikáló müve 
miatt, mely nagy port vert föl a német prot. közgondol-
kozásban, alezredesi állását elhagyni volt kénytelen, de 
azért »az új reformátort* sokan üdvözölték a legszéle-
sobb körökben. A 90 es évek elején nagy vitairodalmat 
provokált, sőt a berlini pünkösdi ülésen még theológusok 
is csatlakoztak hozzá. Befolyása alatt az ú. n. >Ethikai 
társulatok* is keletkeztek. Később azonban sokan elhagy-
ták, s a liberális prot. sajtó is elfordult tőle. »Absztrakt 
tanai az Istenről, az erényről s a halhatatlanságról nem 
gyújtanak s nem elégíti ki Egidi az éhezőket*. Hamar 
fölismerték benne a régi racionálizmus megújítóját. Az 
utolsó években napirendre tértek fölötte s alig vettek róla 
tudomást. Legutóbb bizonyos fenhéjázás vett rajta erőt. 
Ugyanis ezt i r ta : »Én organizálom a közösséget. Az én 
szervező képességem kolosszális. Az akarat s a törekvés 
mélysége terén senki sem múlhat felül. Érzem azt. hogy 
ezeren támogatnak engem az én működésemben!* Halálát 
a sajtó egyszerűen csak regisztrálja. Pedig hát őszinte 
akarata és meleg szive volt az emberiség vallásos-erkölcsi 
szükségletei iránt. Ethikai egyházellenes keresztyénsé-
gét ma már senki sem követi. Annak idején mi is sok-
szor ismertettük »komoly gondolatait« a külföldi szem-
lékben. A theol. ismeretek terén való hiánya volt egyik 
legnagyobb gyengéje. így hát meg kellett érnie azt, hogy 
néhány éves mozgalma csaknem teljesen feledésbe ment. 
Lelke most már az örök biró előtt számol. 

Az örmény keresztyének kérdése még mindig élénken 
foglalkoztatja a német prot. sajtót. így az »Allg. Ev. Luth. 
K-Ztg*. jelen folyamának 1-ső száma hosszabb cikkben 
méltatja azt abból az alkalomból, hogy a német császár 
konstantinápolyi látogatása alkalmával a szultánnal any-
nyira barátkozott s Damaszkuszban tartott beszédében az 

izlam előtt annyira ^meghódolt*. Az örmény mészárlások 
mindenesetre sajnálatra méltók voltak a török birodalom-
ban, de a német császár viselkedése a politikai udvariasság 
kontójára Írandó, s mindenesetre hasznára leend az evang. 
keresztyénség ügyének a keleten. Amellett tekintetbe veendő, 
hogy az örmények »a zsidók a keleten*, a kik, mint ilyenek, 
igen gyűlöletesek az egész keleten. Különösen a vagyon 
s az anyagi gazdagság iránti ravaszkodásuk költötte föl 
a törökök irigykedését, s ennyiben az örmény-kérdés első 
sorban szociális-politikai és nem vallásos kérdés. Egyelőre 
tehát meg kell elégednünk azzal, hogy az újabb események 
közül főleg a császár palesztinai útja általánosan jó benyo-
mást keltett a keleten. Többi között a német katbolikusok 
is igen jó néven vették a »Dormition de la sainte vierge« 
r. kath. földterületnek az ajándékát s a kúria is megtiltotta 
a keleti r. katbolikusok feletti protektorátus kérdésének a 
sajtóban való további feszegetését. Az örmény-kérdésnek 
egyik legalaposabb ismerője, a tudós L'psius mellett külö-
nösen Rohrbach Pál lelkész, ki a »Ghristl. Welt* mult 
évi folyamának 49. és 50. számában igen behatóan fog-
lalkozott azzal. Utóbbi különösen az örmény gyermekek 
lelki gondozását hangsúlyozza s fejtegetéseit azzal végzi, 
hogy »az örmények a keletnek egyetlen keresztyén népei, 
a melyek a keresztyén nyugatnak nevelő munkássága 
alatt valódi kulturnéppé, sőt önálló és fejlődésképes nem-
zetté válhatnának*. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Kalászok a franeia protestantizmus 
mezejéről. 

A napokban avatták fel református papnak Vidalot-t, 
a francia apostala plébánust. Az avatás Passy templomá-
ban, nagyszámú közönség jelenlétében történt. Az avatási 
beszédet Stapfer tanár tartotta, a melyben emlékeztette 
Vidalot-t áttérésével együtt járó fájdalmaira; párhuzamot 
vont a református és r. kath. lelkészi szolgálat között, ez 
utóbbit akként jellemezvén, hogy az itt divatos külsőleges 
szolgálat elveszi annak szellemi értékét. Felhívta, hogy 
imádkozzék; tanulmányozza a bibliát, főkép az újszö-
vetséget, a prot. lelkész eme breviáriumát; tekintetét füg-
geszsze szüntelen a Jézusra, a mi példányképünkre és 
Idvezítőnkre, úgy fog fellobogni lelkében a buzgóság lángja, 
s úgy fog erőt meríteni gyömölcsöző tevékenységre. 

Vidalot, ezután, látható meghatottsággal, átvette a 
szokásos jelvényeket, alkalmazkodván a zsinati liturgia 
formulájához, s miután kézrátétellel felavatták és Sabatier 
dékán Isten áldását kérte rá, — egy hosszabb beszédben 
kifejtette a maga hitét és vallásos meggyőződését. Teljes 
tisztelettel és elismeréssel adózott azoknak, a kik az ál-
dozárokat nevelik; de szigorúan elítélte a r. kath. rend-
szert, s egyszerű szavakkal sorolta elő a keblében támadt 
rázkódtatásokat, a melyeken keresztül ment, valahány-
szor hite az egyház tekintélyébe ütközött. Kereste Istent, 
s ím végre meg is találta. Azután bálával emlékezett 
meg azokról, kik ebben a lelki harcban segélyére 
siettek. Boldognak vallja magát, hogy a református egy-
házba léphetett, melyről azt tartja, hogy az kibékíti egy-
mással a tekintélyt és a szabadságot, mivel helyet ad a 
maga kebelében azoknak is, a kik a hagyományhoz for-
dulnak, azoknak is, a kiknek elve az előhaladás. Mint 
egykori plébánusnak hő vágya a r. katholikusokat az 
evangéliumnak megnyerni. Ezért megy épen olyan vidékre, 
a hol tér nvilik enemű szolgálataira. Az új papot Ro-
quedur hívta meg lelkészéül. 

* * 
* 



Míg benn ekként erősödik a francia protestantizmus, 
addig bittérítői valóban hugenottai buzgalommal evangé-
lizálják a messze világrészeket. Ékesen beszél az ered-
ményről Hudson Taylor, khinai misszionáriusnak most 
megjelent önéletrajza. Taylor 1865-ben alapított egy tár-
sulatot Kbina evangélizalása érdekében, s azóta létesítet-
tek a »mennyei birodalomban* 820 missziói állomást, a 
melyeken 800 misszionárius és 600 bennszülött evangé-
lista működik. 114 iskola, 1600 tanulóval s 8000 konfir-
málttal beszel az eredményről, s e mellett 40 menhely 
van már az ópium-szivás kiküszöbölésére; 20 menház és 
árvaház, és minden gyűjtés nélkül 1.141,464 frank. — 
Mire képes a lélek, ha Krisztus szelleme élteti! 

* * 

Brunel G. francia misszionárius, a ki a Tahiti szi-
getcsoporton terjeszti a prot. keresztyénséget, hazájába 
írott levelében úgy jellemzi az ottani népet, hogy az kü-
lönös hajlammal bír a hazugságra és a tétlen életre. Hazud-
nak nemcsak érdekből és nemcsak azért, hogy ezáltal 
kikerüljék a büntetést; hanem igen gyakran minden meg-
gondolható ok nélkül is, puszta szokásból. Restségük íőoka 
a természet bőkezűségében rejlik, a mely napról napra 
bőven gondoskodik szükségleteik kielégítéséről. A nap 
hevében nyugodtan heverésznek s csak napszállat után 
mennek ki a hegyekre banánfát vágni, vagy a tengerre 
halat fogni, hogy 2 — 3 napra ellássák magukat ennivaló-
val. így folynak le a napok, hónapok és évek, munka 
nélkül; bár Idvezítőnk megmondotta m á r : Munkálkodja-
tok, míg nappal van, mert az éjszaka közelget. Lopni 
a szó szoros értelmében nem lopnak; csak elveszik a mi 
nekik tetszik. Az idegenek, de különösen az európaiak iránt 
nagy vonzalommal viseltetnek Szívesen kötnek velük barát-
ságot, s rendesen hoznak némi csekélységet szívességük 
jeléül; de a felett ne csodálkozzék a beköltözött, ha benn-
szülött vendége távoztával észreveszi a hiányát a zsírnak, 
tyúknak s más effélének. Ilyen jó fejős tehénnek tekintik 
különösen a misszionáriust. 

A hittérítés azonban nemcsak a keresztyénség szer-
tartásait, külső ceremóniáit honosítja meg közöttük, hanem 
sokat bensőleg átalakít, akik aztán tiszteletet szereznek a 
keresztyén névnek, az isteni kegyelem megtapasztalt 
áldásait másokra is kiterjeszteni igyekeznek és ebben a 
munkában igazi odaadást és lelkesedést tanúsítanak. 

A keresztyén missziónak köszönhető, hogy Polyné-
ziában a pogányság, mint államvallás, tönőfélben van. 
Számos szigetei küzül csaknem mindeniken vannak már 
keresztyének és a kik még nem keresztyének, azok sem 
sokáig tudnak ellenállni az evangélium erejének. A hit-
téritők mai feladata a megszilárdítás, s főleg arra töre-
kesznek, kogy a »maori« keresztyének Krisztus szerinti 
emberekké legyenek. 

A benszülöftek értelmi és erkölcsi színvonalának 
emelése végett a hittéritők minden héten bibliai órákat 
tartanak, a hol Pál apostol egyik-másik levelét tanítják. 
Ilyenkor folytatólagosan olvassák el a bibliának egy feje-
zetét. Erre, a kinek tetszik, beszél, hogy egyik-másik 
passzust fejtegesse, vagy hogy felvilágosításokat kérjen. 
Majd egy apró néger körülhordozza a perselyt, nem 
mulasztván el fejbólintással megköszönni az adományt. Ez 
a »szeretet erszénye*. Ez erszény tartalma a következő 
célokra szolgál: 1. mások nyomorának enyhítésére (sze-
génység, betegség stb. esetében), 2. előmozdítására mind-
annak, a mi Isten országának közöttünk leendő felvirág-
zását munkálhatja. A betegeket meglátogatják s orvosságot 
visznek nekik ingyen; nem feledkeznek meg az elerőtlenült 

öregekről és azoknak többé-kevésbé elhagyott rokonaikról 
sem, s úgy anyagilag, mint szellemileg támogatják őket. 

A lelkek ezen gondozásában a hittérítők mellett tevé-
keny részt vesz a hívők serege is, ez által törekedvén az 
evangélium amaz aranyszabályának komoly megvalósítá-
sára : »Szeressétek egymást !« 

Íme így szelídíti a keresztyénség a félvad embereket. 
A »Christianisme« után Lic. Rácz Kálmán. 

KÜLMISSZIÓ. 
A p á p á s mis sz ió - s ta t i s z t ika . A mult évben tartott 

krefeldi pápás gyűlésen nagy hangon számoltak be a 
róm. katholikus pogány misszió eredményeiről, s még 
nagyobb hangon hirdették azokat urbi et orbi. Dr. Warneck, 
a prot. külmisszió lelkes barátja s az Allgemeine Mis-
sions-Zeitschrift szerkesztője azonban kellő értékére szál-
lította le a nagyhangú jelentést, kimutatván, hogy annak 
adatai csak a dolog mivoltával nem ismerős nagy közön-
ség megtévesztésére valók, azonban notis sunt derisui. A 
pápás atyafiak ugyanis óriás számokban mutatják ki 
mindig a pogány misszió eredményeit, voltaképen azonban 
úgy áll a dolog, hogy megtérített pogányoknak tüntetik 
fel még a beköltözött pápistákat is. E leleplezés folytán 
élénk vita támadt Warneck és Hounder páter között, a 
mely azonban a páter teljes vereségével végződött. Hounder 
a klerikális »Germániá«-ban szemfényvesztéssel s az adatok 
meghamisításával vádolta Warnecket, ez, azonban a Mis-
siones Catholicae című s a Propaganda Fide által kiadott 
hivatalos statisztika alapján úgy sarokba szorította Houndert, 
hogy nem tudott mással védekezni, mint azzal az állítással, 
hogy a hivatalos statisztika tökéletlen és sok tekintetben 
hibás. Warneck, folyóirata legutóbbi számában teljesen 
semmivé teszi Hounder védekezését s világosan kimutatja, 
hogy a pápás egyház nagyhangú jelentései csak a nagy 
közönség megtévesztésére valók, de igazsággal vajmi kevés 
közük van. Hjah!finis sanctilicat média! Az igazság?! — 
Mi az az igazság! — mondá Pilátus is. 

Kuba, Portorikó és a Filippinák evangéli-
zációja. A spanyol-amerikai háborúnak, a kormányzati 
és társadalmi mizériák megszüntetésén kivül üdvös ha-
tása lesz a spanyoloktól elfoglalt birtokokra nézve vallási 
tekintetben is. Alig hogy a béke megköttetett, Ameriká-
ban azonnal megindult a mozgalom az iránt, hogy az 
eddig az evangélium világosságától csaknem teljesen el-
zárt Kubát , Portorikót s a Filippini szigeteket is bevon-
ják az evangéliumi misszió körébe. A mozgalmat nagy 
lelkesedéssel karolják fel az amerikaiak, s egy, e célból 
összehívott értekezleten oly nagy volt az áldozatkész buz-
góság, hogy 112,500 dollár (circa 255,000 frt) gyűlt 
össze s igen sokan óráikat, gyűrűiket, függőiket vetették 
bele a gyűjtők kosaraiba. Egy jelenvolt 10,000, a másik 
500 dollárt adott, egy pedig egy értékes házat ajánlott 
fel. Ilyen, előttünk mesének látszó buzgóság van az ame-
rikaiakban, s ennek rövid időn bizonyára meg is lesz az 
üdvös eredménye. 



IRODALOM. 
** A n é m e t nye lv t a n u l á s á r a általánosan kedvelt 

Róder Adolf-íé\e Levélszerinti oktatás harmadik javított 
és tökéletesen átdolgozott kiadásban, füzetes alakban indul 
meg a Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) könyvkereskedés 
kiadásában. Róder »levelei* a Toussaint-Lagenscheidt-féle 
módszert követve, világos és könnyű példákkal szolgálnak 
és belőlük könnyű szerrel lehet megtanulni nemcsak a 
grammatikát, hanem azt is, hogy kell németül beszélni. 
Az új kiadás jóval terjedelmesebb az előbbieknél és hogy 
mindenki könnyen hozzájuthasson, füzetenként is kapható. 
Egy-egy füzet ára 20 kr. A füzetek akár egyenkint, akár 
5—5 füzetre való előfizetéssel szerezhetők meg a kiadónál. 

** Közigazgatási megyei térképek. Hálsek 
Ignácz térképész Magyarország megyéit igen érdekes térké-
pekben mutatja be. E térképek a szokott föld-, hegy és 
vízrajzi beosztáson kivül, színes képekben föltüntetik az 
illető megye terményeit, népviseletét, a jellemző iparága-
kat, melyeket területén müveinek; mívelődéstörténeti szem-
pontból fontos helyeit, nevezetesebb épületeit. A most 
megjelent térkép, a sorozat 49—50-ik száma, Krassó-
Szörény megye. — Megielent Lampel R. (Wodianer F. 
és Fiai) könyvkereskedésében és ára 30 kr. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc és 
a zsidók. Irta dr. Bernstein Béla, szombathelyi rabbi. 
Jókai Mór előszavával. Budapest, 1898. Az Izraelita M. 
Irod, Társulat kiadványai 344 lap. Ára . . . ? Az érdekes 
munka bővebb ismertetéséről gondoskodtunk. 

** Évkönyv . Kiadja az Izraelita Magyar Irodalmi 
Társulat, szerkesztik Bacher Vilmos és Bánóc&i József. 
Budapest, 1899. Lampel R. (Wodianer F. és fiai) könyv-
kereskedés bizománya, ára fűzve 2 frt. — A 404 lapra 
terjedő vaskos évkönyv I. részében 31 szerzőtől különféle 
irodalmi dolgozatok, II. részében pedig társulati közlemé-
nyek foglaltatnak. Az irodalmi dolgozatokat nemsokára 
méltatni fogjuk. 

E G Y H Á Z . 

Lelkész-választás. A herséki (alsó-zempléni) egy-
ház lelkészévé, e hó 15-ikén meghívás útján Tóth Ferenc, 
tisza-tarjáni segédlelkész választatott meg. 

Tanácsb iró -vá lasz tás . Az alsószabolcs-hajduvidéki 
egyházmegyében lemondás folytán megüresedett világi 
tanácsbirói székbe — 46 szavazattal 10 ellen — gróf 
Degenfeld Pál választatott meg. 

E g y h á z i a r a n y k ö n v . Folyó évi janauár 10-én 
Mészáros Károly volt alcsuthi lelkész gyermekei: Károly, 
János, Matild és Julianna 200 koronát küldtek hozzám 
Budapestről, hogy Istennek azon evangéliuma, melyet 
néhai édes atyjuk 38 éven keresztül minden hívőknek 
üdvözítésére hirdetett, s azon jócselekedetek, melyeket 
áldott édes anyjok Sipos Juliánná 32V2 évig gyakorolt e 
gyülekezetben, »melyeknek örökelvei amaz éleinek beszé-

dében vannak befoglalva, utat találjanak a gyülekezet 
jövő nemzedékének szívéhez és lelkéhez, hogy befogad-
tatván, áldott gyümölcsöt teremjenek a lelkek üdvére, a 
szent gyülekezet örök fennállásának biztosítására*. »Ezért 
a boldogult szülék nevére és emlékére az egyház kezelése 
alá 100 korona értékű örök alapítványt teszünk, oly rendel-
tetéssel, hogy ezen alapítványi tőke kamatából, évenként 
a konfirmándus növendékek között, azok mindegyikének 
egy-egy u.j testamentum oszfassék ki emlékül az ünne-
pélyes konfirmáció alkalmával. — De hogy már a jelen 
nemzedék is részesüljön hálánk szerény jelében, egy másik 
100 korona értékű adománynyal kívánunk a gyülekezet 
azon legközelebbi céljához járulni, mely szerint a roska-
tag lelkészlak helyébe ujat kiván építeni.* — Azt hiszem, 
ez a kis alapítvány egyfelől bizonyítéka annak, hogy a 
protestáns lelkészcsaládok hitökhöz és családi tradíciójuk-
hoz híven egyházukat nemcsak szóval-szájjal, de szere-
tetben munkás hittel is szeretik ; másfelől tényleges cáfo-
lata annak a hirlelésnek,<j hogy a jelenkori lelkészek 
ivadékai elhidegültek az őket nevelő egyháztól s nem 
áldoznak annak oltárán. Alcsuth 1899. jan. 17-én. Mészöly 
Győző ref. lelkész. 

Az óbudai r e f o r m á t u s e g y h á z köréből most kaptuk 
meg az 1898. évi nyomtatott kimutatást, mely ez egyhá-
zunk jövedelmeiről és kiadásairól, hivatalnoki személyze-
téről szól és az egyháztagok befizetéseit és adományait 
közli. A gyülekezet lélekszáma 1643 ; született a mult évben 
75, meghalt 38, eskettetett 16 pár, konfirmáltatott 29, 
hozzánk áttért 3. kitért 1. Az egyházi adó kulcsa: az 
1-ső osztályban 3 frt, a 2-dikban 2 frt, a 3-dikban 1 frt, 
a 4-dikben 50 kr, mihez még osztályonként 1 frt 30 kr, 
és 20 vagy 10 kr. közalapi adó járul. Az egyház bevétele 
6548 frt 31 kr., kiadása 4157 frt 74 kr., pénztármara-
déka 2390 frt 57 kr. volt. A bevételeknek legnagyobb 
részét a székes-főváros 2500 frtos évi segélye alkotja. A 
gyülekezet, mint a kimutatásból is látható, rendezett anyagi 
viszonyok között él, lelkészének 1500 frt törzsfizetést és 
180 frt esketési-hirdetési stólaváltságot fizet, hitoktatóját 
1000 frttal javadalmazza stb. A kimutatás az egyház belső 
életéről semmi közlést nem tesz. 

Est i i s t en t i s z t e l e t ek . Érdemesnek tartjuk Majláth 
Gusztáv, erdélyi r. kath. püspöknek, papságához intézett 
legutóbbi leveléből az esti istentiszteletekre vonatkozó kö-
vetkező passzust lenyomatni: 

»Nagyon megfontolandó, vájjon nem lenne-e jobb a 
vásár- és ünnepnapi szentbeszédeket nem délelőtt, hanem 
este felé megtartani ? A társadalmi viszonyok megváltoz-
tak. Sokan a legjobb akarattal sem hallgaihatnak prédi-
kációt délelőtt, a szent misére is alig képesek időt szakí-
tani. Éveken át nem hallják az Isten igéjét, pedig rájuk 
nézve ez sürgősebb lenne a szt. misénél, — Innen a nagy 
tájékozatlanság a keresztény élet legfontosabb igazsá-
gaiban. A tapasztalat mutatja, hogy az esti szt. beszéde-
ket mindenütt sűrűn látogatják, ráérnek; az esti homály 
is kedvezőbb. A lelki pásztoroknak is könnyebb; vasárnap 
délelőtt nagyon is igénybe vannak véve hivatalos teen-



dőkkel, nagymise, gyóntatás, egyéb szentségek kiszolgál-
tatása kimerítik. Elég, ha a nép a délelőtti szentmisére 
eljő, kényelmesebben elvégezhetik többi teendőiket, a dél-
utáni órákban pihenhelnek és este már az idő hossza 
miatt is szívesen eljönnek. Az esti szt. beszéd és ájtatos-
ság által sok veszélyes mulatság is megakadályozható.* — 
Ezt a passzust azért tartottuk érdemesnek lenyomatni, 
hogy annak kapcsán ismételve is figyelmébe ajánljuk 
lelkésztársainknak az esteli vallásos összejövetelek rende-
zését. Nagyon szívesen ajánlanánk az esti istentiszteletek 
tartását is, azonban, vidéki templomaink nem levén vilá-
gításra berendezve, egyelőre meg kellene elégednünk a 
kisebb és könnyebben világítható helyiségekben megtart-
ható vallásos összejövetelekkel. íme, míg mi habozunk, 
addig ellenfeleink fölismerik az esteli istentiszteletek nagy 
jelentőségét s alkalmazásba veszik. Tanuljunk azért leg-
alább az ellenféltől s ne habozzunk, hanem cselekedjünk, 
nehogy e téren is rövidséget szenvedjünk. 

I S K O L A . 

Az érettségi bizonyítványok fordítása ügyé-
ben a vallás- és közoktatásügyi minister 78,498/98. sz. 
alait az ország összes középiskoláihoz a következő rende-
letet intézte: Előfordult, hogy egyes középiskolák igazgatói 
az érettségi bizonyítványoknak az 1888. évi XXX. t.-cikk. 
22. §-ában megengedett fordításait, az eredeti, magyar szö-
vegű bizonyítvány nélkül kézbesítették az illeíő tanulóknak. 
Minthogy ezen eljárás visszaélésekre vezethet s nem felel 
meg az idézett törvényszakasznak (mely a fordítást az ere-
deli bizonyítvány mellékletének tekinti), ezennel elrende-
lem, hogy az .igazgatók azon tanulóknak, kik az érettségi 
bizonyítványt fordításban is kívánjak, mind az eredeti 
bizonyítványt, mind annak törvényben megengedett fordí-
tását adják ki ; és pedig a fordítás az eredeti magyarnyelvű 
bizonyítványhoz hozzáfűzendő, s az összekötő zsineg a 
középiskola pecsétjével lepecsételendő. 

Tanár i k inevezés . A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a rimaszombati prot. főgimnáziumhoz Marion 
Lajos, budapesti ref. vallástanárt nevezte ki rendes tanárul. 

L e m o n d o t t igazgató . A debreceni kollégium aka-
démiai igazgatója, dr. Kovács Sándor jogtanár, súlyos 
betegsége miatt lemondott igazgatói tisztjéről. Helyét az 
akadémiai tanács január 3 l -én fogja betölteni. 

Tudományos világ számokban. Ily cím alatt, a 
Strassburgban megjelenő, Minerva nevű évkönyv alap-
ján, érdekes dolgokat közölt, a napokban a Bp. Hírlap. 
A Minerva az iskolák statisztikáját foglalja magában s 
évről évre érdekes világítást vet a világ és az egyes or-
szágok tudományos előhaladására. Adataiból a következő-
ket. közöljük: A földön jelenleg 165 egyetem van, a me-
lyek közt népesség tekintetében legelső a párisi, 12,047 
hallgatóval s legutolsó a ferrarai, 165 hallgatóval. A 
budapesti tud. egyetem a hetedik helyen áll, 4407 hallga-
tóval (1886-ki adat), míg a kolozsvári a 105-ik, a zág-

rábi a 133-ik helyet foglalja el. A kollégiumok, akadé-
miák, önálló fakultások közt legnagyobb számmal a ma-
gyarországi jogi és theologiai akadémiák vannak. A nagy-
váradi jogakadémia a 44-ik, a pozsonyi jogakadémia a 
46-ik, az eperjesi jogakadémia az 50-ik, a sárospataki 
jogi és theol. akadémia az 58-ik, a pécsi jogakadémia az 
59-ik, a kecskeméti jogakadémia a 61-ik, az egri jog-
akadémia a 65-ik helyen áll; a budapesti ref. theologiai 
akadémia pedig a 74-ik a sorozatban. — A műegyete-
mek és technikai intézetek száma 38, a melyek között 
4-ik a budapesli műegyetem. — E kimutatás szerint Ma-
gyarország igen tekintélyes helyet foglal el a kulturális 
intézetek, valamint azok hallgatói tekintetében, sőt átla-
gos számítással, a budapesti magasabb tanintézetek a 
földgömb tudományos világában az ötödik helyen álla-
nak, leghatalmasabb cáfolatául azoknak a rosszakaratú 
vádaknak, a melyeket ellenségeink a külföld előtt is reánk 
szórnak s a melyekkel úgy igyekeznek bennünket feltün-
tetni, mint barbárokat. 

EGYESÜLET. 
A Lorántf fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t f. é. február 

hó 2-án, délután 4 órakor fogja megtartani évi közgyű-
lését a ref. főgimnázium nagytermében (Lőnyay-utca 4. 
II em.). A közgyűlést ünnepélyes istentisztelet előzi meg, 
d, u 3 órakor, a kálvintéri templomban, a melyen Hamar 
István theol tanár imádkozik, Gergely Antal prédikál s a 
vegyes kar énekel. A közgyűlésen lesz elnöki megnyitó, 
titkári jelentés s az indítványok tárgyalása. A közgyű-
lésen részt fog venni Reynolds kisasszony, a külföldi ker. 
nők küldötte is. A gyűlést szeretet vendégség rekeszti be, 
a melyre a jegyek 1 írtjával az egyesület tisztviselőinél 
kaphatók. 

A Lorántfy-egyesület és a Nagypénteki Társaság 
javára a dunamelléki egyházkerületi értekezlet által kiadott 
Farkas József-féle »Gondolatok stb.« című füzetkét eláru-
sítás végett 5, 10, 15, 20 példányban az egyházkerület 
minden egyes lelkészi hivatalának még december hónap-
ban megküldötte az értekezlet elnöksége, bizalommal föl-
kérve a lelkész urakat, hogy a füzetek árát január hó 
végéig alólirotthoz beküldeni szíveskedjenek. Örömmel 
jelentem, hogy a közel három ezer példányban szétküldött 
füzetkék árát az illető lelkész urak nagyobb részben már 
is beküldötték, sőt egyesek némi felül fizetést is juttattak a 
két. jótékony egyesület javára. így Balogh György, bicskei 
lelkész 1 frt 20 kr., Venetianer Sándor, ujsóvéi lelkész 
60 kr., Kovács Gábor mocsoládi lelkész 30 kr., Kálmán 
Gyula, ságvári lelkész 20 kr., Badi'z György, szerdahelyi 
lelkész 30 kr., Ádám Imre, makádi h. lelkész 20 kr. felü-
fizetést küldött a két egyesület javára. Midőn ezeket a 
felülfizetéseket köszönettel nyugtázom, egyszersmind tisztelet-
tel fölkérem a még el nem számolt lelkész urakat, hogy 
a hozzájok küldött füzetek árát február végéig hozzám 
beküldeni szíveskedjenek. Budapest, 1899. január 20-án, 



Sző s Farkas, theol. igazgató lanár, mint az egyházkerü-
leti értekezlet titkára és pénztárnoka. 

A Török-sztmiklósi ref. szeretet egyesület 1898. 
évi V-dik munkaévéről Lapunkhoz beküldött nyomtatott 
jelentés dicséretes bizonysága a kitartással végzett bei-
missziói tevékenység sokszoros áldásainak. Török-Szent-
miklóson Kutas Bálint lelkipásztor vezetése alatt a tanítók, 
presbyterek s buzgó nők közreműködésével következő 
evangéliumi keresztyén tevékenység fo ly ik : ! . A külhatár-
beli konfirmándusok összegyűjtése. Január végétől március 

5-ig a tanyákról, őrházaktól stb. összesen 31 fiú és leány-
növendéket gyűjtöttek urvacsorahoz előkészítő vallásokta-
tásra. 2. ínségesek segélyezése. Az 1897. évi ínséges aratás 
sok családot döntölt végső nyomorúságba. Ez év tavaszán 
8 árvát segélyeztek ruhával, élelmiszerekkel s néhány 
keresetképtelen családfőt kamatnélküli kölcsönnel is. He-
lyesen emeli ki a jelentés, hogy sikerrel alkalmazták 
>az evangélium gyógyító erejét épen akkor, mikor az agrár-
szocializmus nálunk is sokak bel világát zaklat ta fel, s joggal 
hihetjük, hogy e szeretetmunkáink jelentékenyen befolytak 
arra, hogy sokan meghallgatták a szigorú és bölcs szeretet 
szavát, midőn egyesületünk küldöttei által földműves hit-
sorsosainkat a presbyteri terembe gyűjteni s a munkás-
igazolványok kiváltására és békességre bírni égetően szük-
séges volt.« 3. A katonaujoncok gondozása. A berukkolás, 
idején, okt. 1-én összegyűjtötték az újoncokat, velők imád-
koztak, őket egy-egy példány ujtestamentummal és más 
vallásos könyvvel ellátták s lelkészök által keresztyén hit-
hűségre és erkölcsi tisztaságra intették «E lélekemelő búcsú-
ünnepélyünkön, — mondja a jelentés — úgy éreztük, hogy 
nem egy ifjúnak a szívét egészen foglyul ejtelte az előrelátó 
óvó-szeretet, melynek meleg szavaiban föltárva állott előttök 
a rideg katonaéletben, a nagy káromkodási szabadalom-
ban, a mértékletlenségre, paráznaságra vezető alkalmakban, 
a bukott nők csábításaiban s a bujakór áldozataiban fenye-
gető lelki-testi veszélyek serege, és ezek ellen az egyedüli 
védszer, Istennek erőközlő és életmentő igéjében.* 4. A 
konfirmálatlan cselédlányok konfimációi oktatása. Az ily 
cselédlenyokat és gazdájukat az egyesületi tagok rábeszél-
ték, hogy konfirmációra jár janak és engedtessenek, s a 
lelkész az újkori úrvacsorázás előtti vasárnapok délután-
jain, az egyesületi tagok jelenlétében 20 ily cselédleányt 
részesített vallásoktatásban s azután az ujbori alkalommal 
az úrvacsora szakramentumában. 5. Árvák és nyomorékok 
felruházása tél kezdetén és karácsonykor, a mi az idén 44 
szegény árva felruházásában és 14 nyomoréknak (vak, sánta, 
angolkóros stb.) megajándékozásában nyilatkozott meg; ezen-
kívül még kis »Szereletház«-ukban egész éven át felváltva 

6 — 7 — 8 árvát tartottak és neveltettek. 6. Ifjúsági egye-
süli tökben nagyszámú ifjút foglalkoztatnak vallás-erkölcsileg, 
ellátnak olvasmányokkal, énekeltetnek, imádkoztatnak és 
láttatnák el fáradhatatlan tevékenységű lelkipásztoruk által 
minden csütörtökön bibliamagyarázattal. — Mindezt a 
munkát a lelkész maga vezeti és irányozza, a felvigyázó 
munkatársakat ő szedi össze s a szükséges eszközök, olvas-
mányok, fenntartási költségek előállítására a jóltevők az 

ő buzdításából az egyesület és a gyülekezet tagjai közül 
kerülnek ki, kiknek áldozatkészségéről a jelentés szép ada-
tai tanúskodnak. Üdv és elismerés az apostoli munkáért 
annak a férfiúnak, ki évről-évre növekvő sikerrel és szem-
mel látható eredményekben, tettekkel tesz bizonyságot arról, 
hogy Krisztus evangéliuma ma is isteni erő és életneme-
sítő hatalom! (F) 

GYÁSZ ROVAT. 
f B e s s e n y e y Teréz ia asszony , Hamar András volt 

oldi lelkész és felső-baranyai esperes özvegye, folyó hó 
18-án ; életének 91-ik évében, Halason elhunyt. Benne a 
régi, igazi papnéknak egy tiszteletreméltó alakja hunyt el. 
Egyszerű volt életében, de nemes gondolkozásában és 
szíve érzésében. A ma már idősebb papi generáció, külö-
nítsen a felső-baranyai papság, jól ismerte őt s bizonyára 
áldást mond nyugvó poraira annak az asszonynak, a 
kinek anyai gondosságát és szíves vendégszeretetét oly 
sokszor érezhette. Tiszteletreméltó alakja volt a régi idő-
nek ; de szelleme frisseségével, mély életbölcseséggel gazdag 
lelkével nem maradt el a mai kortól sem. Figyelemmel 
kisért minden, főként az egyházi életnek minden jelentősebb 
mozzanatát; mert családján kivül nem volt közelebb szi-
véhez más, mint hőn szeretett egyháza, a melynek építé-
sében, ha nem is a zöld asztalnál, de a könyörületnek 
gyakorlása által élete legjavát töltötte el. Testi, lelki erejét 
mind az utolsóig megtartva, rövid betegség után csendesen 
hunyt el családja körében, s megfáradt porrészei folyó 
hó 20-án tétettek nyugalomra. Benne lapunk főmunka-
társa nagyanyját gyászolja. Tiszta, önzetlen, egyszerű s 
igaz keresztyéni volt élete, a melylyel példát adhatott 
volna mindenkinek, főként a kálvinista papnéknak. Most 
már megnyugodott ő is! Nyugodjék békével s az áldó emlé-
kezet kisérje nevét mindazok részéről, a kik őt ismerni s 
szeretni megtanulták! 

f Rácz Is tván, volt kerezai (Dunántúl) lelkész, 
folyó hó 24-én elhunyt Budapesten. A megboldogult egyike 
volt a munkás és törekvő újabb papi generációnak. Egy-
házában híven és buzgón munkálkodott, de törekvő lelke 
abban a kicsiny körben nem tudott megnyugodni. Lemondva 
papi állásáról, Budapestre jött fel, hogy a tanári pályára 
készüljön. Szorgalmas munkálkodása közben innen szólí-
totta el az Isten, mielőtt kitűzött célját elérhette volna. 
Özvegye s három kis árvája siratja gyászos elhunytát. Az 
(Jr adja meg jutalmát az ő szent egeiben ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A német császár jeruzsálemi utazásáról 

Oladíscliefsky Károly, budapesti német református h. lelkész 
érdekes előadási cyclust kezdett meg e hó 18-án a hold-
utcai ref. iskola dísztermében, melyet zsúfolásig megtöltött 
az előadásra összegyűlt előkelő közönség. A négy estére, négy 



egymásutáni szerdára tervezett előadás elseje az utazásnak 
Genuától Kairóig terjedő részét ismertette, élénk közvet-
lenséggel, érdekes történeti reflexiókkal, a személyes élmé-
nyek vonzó beszövésével. Az előadás főbb részei ezek 
voltak: a részben viharos, részben gyönyörű tengeri utazás 
Genuától Alexandriáig; az alexandriai kikötő és az egyip-
tomi élet leirása; utazás vasúton Alexandriától Kairóig; 
a modern és Ó-Kairó ellentétei; a pyramisok, Memfis, 
Heliopolis, a Sphynx leirása; a gizehi múzeum csodái stb. 
A közönség élénk figyelemmel és nagy tetszéssel hallgatta 
az érdekes útleírást, melyet ezen szerdán (jan. 25-én) Ja/fa 
és Jeruzsálem cím alatt tovább folytatott a derék lelkész. 
Ezt a második és még érdekesebb előadást szintén nagy 
és díszes közönség hallgatta s vallásos kegyelettel jár ta 
be képzeletben a Megváltó nyomai által megszentelt he-
lyeket. Az előadásokra, a négyre együttesen 4 korona a 
belépti díj s a tiszta jövedelem a német ref. egyház 
Bethania-árvaházának »Erzsébet-alap*-jára fordítlatik. 

* Tolsztoj s z á m ű z e t é s e . Tolsztojt, mint néhány 
pétervári lap írja, valószínűleg száműzni fogják jasznaja-
polyanai birtokáról Oroszországnak valamelyik zordabb 
kormányzóságába. A grófnak igen sok volt már a rováson 
az orosz kormány intézkedéseinek és a törvénynek nyil-
vános bírálása miatt. A kormány mindazonáltal kény telen 
volt mindezt eltűrni és mindössze néhány gyöngéd figyel-
meztetésre szorítkozni, mivel más megtorló eszközt nem 
használhatott Tolsztoj ellen. Utóbbi időben azonban Tolsztoj 
nagy lelkesedéssel védte az orthodox egyház leghatal-
masabb ellenségét: a duchoborzik szektáját s ezzel ma-
gára vonta nemcsak az egyház, hanem a kormány harag-
ját is. Határozott és kemény ultimátumot kapott, hogy 
számkivetésbe küldik, ha nem szakít az egyház ellensé-
geivel és nem tartózkodik az orosz hivatalos és közélet 
nyilvános és szabadelvű bírálásától. Nem lehetetlen, hogy 
Tolsztoj ellenségeinek sikerülni fog az ultimátumot kitiltó 
végzéssé átalakítani. Most csak a cártól függ, hogy hogyan 
dől el a nagy humanista ügye. 

* A m a g y a r egyház . A pápás egyház védelmezői 
mindig fennen szokták hangoztatni magyarságukat. Hogy 
mennyire igaz ez s hogy mennyire szolgálja a pápás egy-
ház a magyarság ügyét e hazában, mutatja a hercegprí-
más egyházmegyéjének az 1899. évre szóló kimutatása, 
a mely szerint az esztergomi egyházmegye 478 plébá-
niája közül csupán 163 van olyan, a hol a prédikáció 
nyelve magyar, míg a többiben vagy teljesen ki van szo-
rítva a magyar nyelv (178 tiszta tót), vagy csak másod-
vagy harmadrendű szerepre van kárhoztatva. Milyen kép 
ez a református egyház 98 '/g °/o magyarságához viszo-
nyítva ! 

* A va l lás i türe l em hajna la úgylátszik kezd fel-
derülni egy kissé Oroszországban is. Legújabban a sze-
nátus kissé szabadabb vallásgyakorlatot engedett azoknak 
a stundistáknak, a kik a német baptistákhoz csatlakoz-
tak, valamint megengedte azt is, hogy az úgynevezett 
ó-hitüek házaikban vallásos összejöveteleket tarthassanak. • 

Az orthodox egyház papjai és sajtója e miatt igen el 
van keseredve s hevesen támadja a szenátust. Az orthodox 
egyház organumai különben fájdalmasan panaszolják azt 
is, hogy a stundisták az ország legtöbb részében terjedő-
ben vannak s a papság minden erőlködése dacára sem 
képes annak gátat vetni. 

* Huss-szobor P r á g á b a n . A prágai városi kép-
viselő testület nem régen 44 szavazattal 40 ellenében 
elfogadta a tanács azon indítványát, hogy a város költ-
ségén Prága egyik nagyobb terén Huss Jánosnak szobrot 
emeljenek, A r. kath. papság tiltakozást nyújtott ugyan 
be az ellen, hogy egy, szerinte eretnek embernek a város 
emeljen szobrot; de a képviselőtestület mégis elfogadta 
az indítványt. Talán nem csalódunk, ha ezt a dolgot a 
pápistasággal való meghasonlásnak tulajdonítjuk s az idők 
jelének tekintjük. 

* P á p á s p r o p a g a n d a Dániában. A papizmus min-
den lehetőt elkövet, hogy a protestáns Dániában meg-
vesse a lábát. Daczára annak, hogy az egész ország-
ban csupán 7000 római kathotikus van,, mégis 25 pap, 
20 jezsuita, 7 Mária-nővér, 170 Szent József-nővér, 10 
keresztyén szeretet-nővér és 10 szürke néne igyekszik a 
pápistaságot propagálni. A pápás törekvés támogatót 
talált Waldemár herceg pápista feleségében és a konver-
tita Holstein-Ledreborg gróf személyében. A papizmus be-
nyomulása Dániába III. Fridrik első felesége támogatásá-
val történt, a kit az urvartól száműztek s a ki szégyen-
teljes élete végén pápistává lett, hogy ott^íaláljon bocsánatot 
vétkeiért. . 

* Segéd le lkész t keresek H.-M.-Vásárhelyre olda-
lam mellé. Fizetése: teljes ellátáson kivül évi 320 frt. 
Teendők: a lelkészi dolgokban segíteni, vallást tanítani 
heti 2 - - 2 órán a polgári iskolában és a városi szeretet-
ház elemi iskolájában, végre a délelőtti üres órákban 
nekem másolgatni. Az állás jövő hóban elfoglalandó. 
Mielőbbi jelentkezést kérek, H.-M.-Vásárhely, 1899. jan. 
hó 7-én. Szeremlei Sámuel, ref. lelkész. 

a d a k o z á s . 
A Lorántf fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t Erzsébet-

alap*- jára, melyet a néhai nagy királyné emlékére árvatartó 
alapul kivánunk létesíteni, újabban következő adományok 
érkeztek: Hajluszoboszlói ev. ref. egyház, Ádám János 
pénztárnok útján 5 frt; abaujvári és pányoki lakosok, 
id. Kiss Lajos ref. lelkész útján 5 frt 65 kr., melyhez 
járultak: id. Kiss Lajos lelkész 50 krral, az abaujvári 
lakosok valláskülönbség nélkül 4 frt 35 krral, a pányoki 
hívek 80 krral. Budapest, 1899. január 25-én. Szöts 
Farkasné, egyesületi pénztárnok. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatá rs : Hamar István. 
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Mit köszönhetnek a népek az evangé-
liumnak ? 

Kedves Testvéreim ! Ez imahét harmadik 
nap já ra* az a kérdés van kitűzve: mit köszön-
hetnek a népek Krisztus evangél iumának? 

Előre bocsátom, hogy evangélium alatt nem 
az ujtestamentom ily című könyvei értendők, 
nem is a tudósok által e névre keresztelt elmé-
letek, vagy. tanrendszerek. Az evangéliumot mi 
itt abban az értelemben veszszük, a mint Pál 
apostol értelmezte a Róma-beliekhez írott leve-
lében, midőn így szól: az evangélium Istennek 
hatalma minden hivő üdvösségére. Azt akarom 
hát néhány vonásban feltűntetni, hogy ez az is-
teni evangélium minő hatást gyakorol a népek 
életére. 

Jézus Krisztus, az üdvösség fejedelme azt 
tanította az evangéliumról, hogy a kik ebben 
igazán hisznek, azok a világ világossága, a fölei 
sava és az élet kovásza. Ebben a három irány-
ban vizsgálva az evangélium hatását, a történe-
lem és a tapasztalat azt bizonyítja, hogy 

1. a népek az evangéliumnak köszönhetik műve-
lődésük világosságéit. 

K. T. ! Mindnyájan tudjuk, hogy Jézus Krisz-
tus evangéliumát magas értelmi műveltség, ha-
talmas kultura előzte meg a mesés Egyiptom, a 
klasszikus Hellas s a világverő Róma magas civi-
lizációjában, s hogy ez a méltán magasztalt kul-
tura a szó teljes értelmében romba dőlt az evan-
gélium előtt. Krisztus egyszerű tanítványai meg-
döntötték a külsőleg művelt ó-világot. Miért, 
hogyan volt ez lehetséges? A nyers erő hatalmi 
fegyvereivel? Oh nem. A történetírás úgy magya-
rázza ezt a csudálatos tényt, hogy a kimerült, 
a hamvadozó emberi világosságot elhomályosí-

* Elmondatott a Lorántfy Zsuzsánna-egyesület és a Refor-
mátus ifjak egyesülete által az év első hetében, január 4-én tartott 
vallásos összejövetelen. Budapesten, a református főgimnázium dísz-
termében. 

totta az isteni világosság erőteljesebb fénye s hogy 
az elkölcseiben megvénhedt óvilágot erkölcsileg 
újjáalkotta az isteni erőből fakadt keresztyénség. 
Ám magyarázzuk bármiként a csudálatos jelen-
séget, elvitázhatlan marad az a tény, hogy Athéné 
ós Róma bölcsesóge elhomályosult a názárethi 
bölcs evangéliuma előtt, melyet eleinte botrány-
nak és bolondságnak tartot t a hitetlen világ, de 
Pállal egyben Isten hatalmának tapasztalt a hivő 
keresztyén lélek. 

Azóta közel két ezer óv mult el, s e hosszú 
idő alatt még inkább megbizonyosodott az evan-
géliumi erejének isteni felsőbbsége. Népek jöttek, 
népek tűntek el a történelem színpadán. Ám, a 
mely népek befogadták a názárethi Jézus evan-
géliumát, azok az emberiség vezórnópeivó lettek, 
az értelmi, erkölcsi ós anyagi művelődós minden 
ágában, és a melyek elzárkóztak az evangélium 
isteni fénye elől, azok vagy messze visszamarad-
tak a Krisztus követői mögött, vagy végleg letűn-
tek a történelem színpadáról. Csak egy futó 
pillantást kell vetnünk az öt világrész térképére 
ós az emberiség mai műveltségi állapotára: azon-
nal meggyőződhetünk a keresztyén kul tura ha-
sonlíthatatlan felsőbbsógóről. Avagy Khinának, 
Indiának, Persiának, a keresztyénség világánál 
évezredekkel régibb civilizációja bármi tekintet-
ben fölér-e a keresztyén népek civilizációjával ? 
Vájjon a későbbi keletű mohamedán kul tura 
megközelíti-e a keresztyén ku l tu rá t? Hát nem 
a Krisztus evángéliumát követő Európa és Észak-
Amerika népei uralkodnak-e úgy szólván az 
egész földi világ fölött? Hát nem tény, nem 
csudálatos tóny-e, hogy az alig harminc milliónyi 
angol nép közel háromzsázötven millió nem-
keresztyén nép fölött uralkodik a maga magasabb 
értelmi ós erkölcsi erejével, a maga keresztyén 
kulturája bámulatos eszközeivel ? ! És nem tény-e, 
hogy immár évszázadok óta a keresztyén népek 
a világ urai e föld kerekségén ? 

Bizony-bizony igazat mondott az isteni mes-
l l 



ter, a mikor a maga evangéliumát a világ világos-
ságának nevezte. 

Ám ez nem az egyedüli igazság, a mire a 
népek története oktat. Megtanít ez ar ra is, 
hogy minél hívebb követője valamely nép a Krisztus 
evangéliumának, annál magasabb értelmi világosságra 
emeli öt az evangélium hatalma, míg a se hév se 
hideg keresztyének értelmi műveltségűkben is 
aláhanyatlanak. 

Nem hivatkozom itt arra, hogy a középkori 
elfajult keresztyénség mennyire alásülyesztette 
az akkori népek értelmi színvonalát, a mi miatt 
a középkort a sötétség századainak nevezi az 
elfogulatlan történetírás. Csak azokra a tényekre 
kívánok nagy vonásokban rámutatni, melyek a 
keresztyénség megjavítása, vagy a reformáció óta 
lefolytak. 

A jelenkor legelső történetíróját, az angol 
Macaulayt idézem tanúul, a ki azt írja ide vo-
natkozólag: »A három utolsó század alatt Rómá-
nak fődolga volt megakasztani az emberi érte-
lem fejlődését, s ha a keresztyén világ általában 
a tudás, a szabadság, a jólét terén előmenetelt 
tett, az Róma ellenére s hatalmával ellenkező 
irányban törtónt. Róma uralma alatt Európának 
legkiesebb, legtermékenyebb tartományai alá-
sülyedtek a szegénységbe, a politikai szolgaságba 
és az értelmi tompultságba. Ellenben a termé-
ketlenség s műveletlenség miatt hajdan köz-
beszéd tárgyául szolgált protestáns országokat 
az értelmesség és szorgalom kertekké varázsolta, 
s a hősöknek, államférfiaknak, bölcsészeknek és 
költőknek hosszú névsorával dicsekedhetnek. A 
ki tudja, hogy természetnél fogva minő volt 
Olaszország és Skócia a reformáció előtt, s most 
összehasonlítja Róma környékét Edinburg kör-
nyékével, az képes lesz megítélni a pápai ura-
lom irányát. A monarkhiák között egykor első 
helyet foglalt Spanyolországnak alásülyedóse a 
hagyatlás legalsó fokára, s Hollandiának felemel-
kedése, természeti hátrányainak dacára, oly álla-
potra, a minőt egy kis ország valaha elérhetett, 
ugyanezt tanúsítja. A ki Németországnak egyik 
pápás fejedelemségéből egy másik protestáns 
fejedelemségébe, vagy Schweiz pápás kantoná-
ból protestáns kantonba, vagy Irlancl pápás me-
gyéjéből protestáns megyébe át megy, tapasz-
talni fogja, hogy a műveltség alacsonyabb foká-
ról magasabbra jut. Ugyanez érvényesül túl az 
oceánon is. A protestáns Egyesült-Államok jó-
val fölülmúlják a r. kath. Mexikót, Perut , Bra-
ziliát; alsó Kanada pápás lakosai tunyaságban 
elmaradottak, míg körülöttök a protestáns szá-
zazföld pezseg a tevékenységtől és vállalko-
rástól.« 

Az angol történésznek e tanulságos észle-
letét megerősíti a francia állambölcsész Laveley 
E., ki egyenesen kimondja ós részletesen be is 
bizonyítja, hogy »a reformáció kedvezőbb a né-
pek haladására, mint a romanizmus. Mikor azt 
látjuk, hogy a latin eredetű protestánsok túl-
szárnyalják a pápás germán népeket; midőn 
ugyanazon országban ugyanazon nyelvű és ere-
detű népcsoportban azt észleljük, hogy az evan-
gélium hívei gyorsabban ós szabatosabban halad-
nak előre, mint a pápa hívei : akkor az össze-
vágó tényekkel szemben nagyon nehéz eltagadni, 
hogy a vallás ós nem a vér képezi egyes nem-
zetek rendkívüli fölvirágzásának okát. Mert a 
reformáció azon országoknak, a melyek elfogad-
ták, oly erőt adott, minőt a történelem alig ké-
pes megmagyarázni. Bebizonyított tény, hogy a 
protestáns népek magasabb értelmi színvonalon 
állanak, mint a római katholikusokcc. * 

Ugyanezt bizonyítják a statitisztika adatai 
is. A népek általános műveltségének legbizonyo-
sabb fokmérője az írni-olvasni tudás. Nos hát 
iskolázás tekintetében is az evangéliumhoz hű 
protestáns népek állanak elől. Az evangélium 
világosságával távolról sem érnek föl a papizmus 
emberi dogmái. Mert ime a protestáns Porosz-
országban, Dániában, Svédországban, Szászor-
szágban ós Wür tenbergben nincs is írni-olvasni 
nem tudó ember; ellenben a pápista országok-
ban a lakosságnak csak harmadrésze tud írni-
olvasni, mint Belgiumhan ós Olaszországban; 
csak fele része, mint a vegyes vallású Irlandban, 
Franciaországban, Ausztriában ós Magyarország-
ban; a tisztán pápista országokban pedig oly 
gyarló a nép értelmi műveltsége, hogy pl. Spa-
nyolországban száz ember közül csak 25, Portu-
gáliában csak 18 tud olvasni ós írni. Úgy lát-
szik, hogy az evangéliumot be nem fogadó orszá-
gokra csakugyan rá illik egy angol tudós eme 
mondása: »Ezek az országok elvetették az igaz-
ságot, mikor az önként kínálkozott, és most az 
igazság nem ismer reájok.cc (Carlyle.) 

Azt hiszem, K. T., ezek a tények kétségte-
lenül bizonyítják, hogy az evangélium a világ 
világossága, s hogy minél hívebben követi vala-
mely nemzet az evangéliumot, ennek világos-
sága annál magasabb értelmi színvonalra emeli őt. 

Ám az evangélium világossága nemcsak ér-
telmileg emeli, hanem erkölcsileg is nemesíti a 
népeket. Ez a második nagy áldás, mint az evan-
géliumnak köszönhetnek a nemzetek. 

* Laveley Emil : A katholikus népek jövőjéről. Fordította 
dr. Bartha Béla. Debreczen, 1893. 



Egyháziak ne politizáljatok ! 
Ex-lex, obstrukció etc. Ismeri az olvasó 

eléggé e szavakat. Emelyedik tőlük, gondolom, 
velem együtt. Arról is olvastunk kót-három hó 
óta eleget, hogy e szavakban mily veszélyek 
rejlenek hazánkra, nemzetünkre, társadalmunkra, 
kereskedelmünkre nézve; vagy hogy ezek mennyit 
ártottak, részint bent a hazában a honfiúi érzel-
mek, a nemes lelkesedés lohasztására, részint 
a külföld előtt nemzetünk jó hírnevét illetőleg. 
Azt is tárgyalták eléggé bőven a különböző pár-
tok lapjai, hogy a vizet ki tette zavarossá, a 
farkas-e vagy a bárány ? Persze hogy a farkas; 
hanem hogy melyik párt képviselte a turbulens, 
az erőszakoskodó farkast s melyik a szelicl bá-
rányt? Erről én nem szólok. Nem - tartozik az 
sem reám, sem e Lap keretébe. 

Arról azonban még nem igen hallottam, 
hogy ezen felfordult állapotoknak, ezen politikai 
nagy keveredettsógnek mi a haszna, hogy van-e 
ebben áldás, ós kivált reánk protestásokra és 
még inkább reánk protestáns egyházi férfiakra 
nézve ? Isten némely mérges növényekbe rej-
tette a leghathatósabb gyógyszert. Hátha ezek-
ben a legközelebb ismeretesekké lett mérges 
növényekben vagy pöfetegekben is van hasznos 
szer? Előttem legalább úgy tűnik fel. Nézzük 
meg ! 

Ez előtt két s még inkább három évtized-
del az egyházi lapok hasábjain, de különösen 
ebben a Lapban számos kérés, figyelmeztetés, 
értekezés jelent meg a protestáns lelkészeknek 
a politikai küzdelmekbe, korteskedésekbe való 
nagyobbmórvű beavatkozása ellen. Az egyház-
kerületi közgyűléseket megnyitó püspöki beszé-
dek, kivált itt Dunamelléken, többször felmutat-
ták azon káros hatásokat, melyeket a politizá-
lás egyik-másik egyházban előidézett; a közgyű-
lési és törvényszéki tárgyak pedig élesen illusz-
trálták, hogy némely lelkész ós gyülekezet között 
a régi jó egyetértést, békét mily gonoszúl fel-
dúlta egy-egy képviselőválasztás. 

De hát mindez sokakra nézve hatástalanul 
hangzott el. Erős szenvedély a politizálás; ha 
eltelt a három, később az öt óv: újra kezdődött 
a palástnak a kortestanyákon való szereplése. 
Nem mondom, hogy egyenlő mértékben, mert 
az én tapasztalatom szerint az utóbbi időkben 
már tetemesen meglohadt Krisztus szolgái között 
a politikai korteskedés tüze; de azért még min-
dig voltak elegen, a kiket a választási mozgal-
mak kezdetén kiragadott egyházi hivatásuk 
csendes, de áldásos köréből a haza ós szabadság 
ügye iránti szent lelkesedós s oda sodorta őket 
a politikai harcosok, vagy épen a vezérek sorába. 

Igen, a haza, a nemzet, az ezeréves alkot-
mány iránti önzetlen, szent lelkesedós sodorta 
őket, és épen azért, ha mint protestáns ember 
fájlaltam is azon sebeket, melyek egyházunk 
testén imitt-amott a politikai harcok közepette 
üt tet tek; de másrészt mint magyar ember vigaszt 
találtam azon tudatban, hogy azon harckészség, 
még ha káros is hatásában, de az igaz haza-
szeretet forrásából fakad. 

De hát, politizáló protestáns lelkésztársam, 
ilyennek képzelted te a politikát, ilyennek a 
pártelvekhez való hűséget, az azok honboldogító 
erejében vetett hitet, mint a minőnek két-három 
hó óta lá tod? A fajta honszeretet él a te lel-
kedben is, mint az országosan szereplő férfiak 
egy jó részének lelkében, a kik vígan táncolnak 
a sirok ós az ezeréves szent épület romjai felett; 
a kik ízetlen tréfákkal, gyermekes mókákkal, 
néha kocsisos kifejezésekkel, t rágár sértésekkel, 
piszkos célzatokkal mulattat ják egymást s az 
országot a legkomolyabb válságos időkben? 
Lelked talán sír az ország sorsa felett, ők ré-
gen folytatják személyek ellen a harcot; legfel-
jebb ha néha egy-egy pisztolydurranással jelzik, 
hogy nagyon is komoly dolgok felett komoly 
munkát kellene végezniök. 

Ily kompromisszumos honszeretet élt a te 
lelkedben, mint a minővel pár hó alatt, a poli-
tika kuliszszái közé betekinthetve, megismerke-
dél? Te kizárólag pártod elveinek diadalától re-
mónyletted a haza szabadságát, felvirulását; ós 
im, pártelveid hősei, vezérei négyszem vagy tíz-
szem között egymással kezet fognak, kölcsönösen 
megígérik, hogy együtt működnek; majcl a mi-
dőn egyik úgy érzi, hogy őt a másik becsapta, 
az egyezséget ismét felmondja. Az egyik vezér 
választások idején hirdeti, mint egyedül boldo-
gító elvet, a függetlenség elvét; mikor pedig az 
országházában az ország javára dolgozni kellene, 
akkor kijelenti, hogy addig ugyan ö nem dol-
gozik, sőt mást sem enged dolgozni, a míg Péter 
vagy Pál, a ki neki kopasz fejéért vagy tán vas-
tag nyakúságáért nem tetszik, abból a székből 
el nem megy. Az elvekkel, azokkal az altala 
szenteknek hirdetett elvekkel történhetik bármi, 
az neki mindegy; de ez az ember onnan pusz-
tuljon. 

No, de mások sem jobbak ám a deákné 
vásznánál — kiáltja vissza talán épen az a vezér-
férfiú, a kire most célozánk, — ismerek ám én 
meg olyanokat, a kik velem együtt ugyanazon 
elveket hirdetik a nagy közönség előtt, kéz alatt 
pedig a másik fél szekerét tolják. Aliter Ioquun-
tur, aliter sentiunt. Egyik kezükkel az ellen-
tábor vezetői ellen forgatják a kardot, de úgy, 
hogy erősen vérző sebet ne ejtsenek; másik ke-
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zükkel az epés tőrt azok oldalába döfik, a kik 
voltakép elvrokonaik volnának, ha valóban és 
egyedül az elvek képeznék a rokonság és ellen-
ségeskedés alapjait. 

Mit szólsz ezekhez t. olvasó, a ki olvasója, 
szemlélője vagy ezen ádáz küzdelmeknek? No 
ón bizvást mondhatom, hogy azon protestáns 
lelkészek, a kik eddigelé bármelyik politikai 
párt érdekében lelkészi állásuk hatáskörén tú l -
menő tevékenységet fejtettek ki, nem ily politika 
mellett lelkesedtek, küzdöttek. Mi jámbor pro-
testáns lelkészek nagyon együgyű, naiv emberek 
vagyunk az ily nagyvilági küzdelmekhez. Mi 
egyszerű puritán társaságban nőttünk fel, puritán 
erkölcsű eszményképek után indultunk. Mi úgy 
tudjuk, hogy Krisztus és Béliái soha nem alku-
doztak egymással. Küzdenek egymás ellen közel 
két ezer óv óta, igyekeznek egymás erejét meg-
törni, megsemmisíteni; de kibékülésre soha nem 
gondoltak. Mi úgy tanúltuk ós úgy tanítjuk, hogy 
hatalmas világi urak, fejedelmek minden áron 
reá akarták venni Luther t a Zwinglivel kötendő 
kompromisszumra, alacsony, keskeny választófal 
volt közöttük, de Luther jobbja e falon sem ért 
keresztül. Levághatjátok e kart •— mondá egykor 
Kálvin Genf szószékéből,-— de arra nem kónysze-
ríthetitek, hogy olyanoknak oszsza ki a szent 
vacsorát, kik a r ra nem érdemesek; vagyis ő nem 
békülhet ki olyanokkal, kiket nem tekinthet tel-
jesen megbízható párt tagoknak, Krisztus 6S RZ 
evangélium feltétlen híveinek. Iíolonits, Kélio ós 
társaik hónapokig tettek kísérleteket a kompro-
misszum érdekében a Pozsonyba idézett protes-
táns lelkészeknél; ezek pedig egy percig sem 
haboztak, hanem választották a gályát. 

Előttünk, egyházi emberek előtt ily példák 
lebegnek; mi utasításul azt kaptuk hivatalunkba 
lépésünkkor, hogy hirdessük azokat a beszéde-
ket, a melyek megmaradnak még akkor is, a mikor 
az ég ós föld elmúlnak; de ezeket azután hirdes-
sük alkalmas ós alkalmatlan időben; hirdessük 
lojális körülmények között, hirdessük ex-lex 
állapotban; hirdessük a házak tetejéről i s ; h i r -
dessük még akkor is, ha Pál apostol példája-
ként zaklattatást, veréseket, fogságot kellene is 
pródikálásunkért szenvednünk. Minket a r ra buz-
dítottak, hogy korteskedjünk a mellett, a ki 
ugyanaz volt tegnap is, ma is, és ugyanaz marad 
holnap is; igóret tétetvén, hogy ha híven kortes-
kedünk, elnyerjük az élet koronáját. 

Az ily utasítással ellátott férfiak mit keres-
nek a politikai kortesek között? kérdezték figyel-
meztetőleg apáink s bátyáink már évtizedekkel 
ezelőtt, a kik mint tapasztalt vezéreink jól is-
merék a politika sikamlós ösvényeit. Mert hát 
a politika mindig ilyen volt, mint ma, sőt talán 

rosszabb. Minél messzebb tekintünk vissza a 
múltba, annál visszataszitóbbnak látjuk a poli-
tika szövevényét; ravasz, ármányos, furfangos 
fejek készítik, nem ritkán ördögi kezek szövik 
az t ; a különbség a ma ós tegnap között csak 
az, hogy régebben az élőknek, a kortársaknak 
nagy többsége előtt el volt zárva a műhely, 
melyben a politikát kovácsolták; ma pedig be-
kukucskálhat, legalább mindenki a kulcslyukon ke-
resztül a mesterek dolgozó-szobáiba s a kontá-
roknak, inasoknak bohóckodó termeibe. 

De hát elődeink — kérdezheti az olvasó — 
nem ártották magukat a politikába, azok nem 
korteskedtek ? Ilát ha valaki Krisztus szolgálatába 
szegődött, nem érdeklődhetik az Árpádszerezte 
haza, ennek joga, szabadsága iránt ? Azért, mert 
figyelmét főként a túlvilágra kell irányoznia, a 
földi haza jólétének előmozdítására nem mun-
kálódhatik ? 

Nagyon is. Ha Krisztus könyeket hullat-
hatott Jeruzsálemnek általa eleve látott elpusz-
tulása s népének bekövetkezendő gyászos sorsa 
felett: nekünk is szabad, sőt kötelességünk nem-
zetünkkel együtt érezni, annak javát tehetségünk 
szerint előmozdítani; azzal a boldogabb napok-
ban együtt örülni, a szenvedések között együtt 
sírni. Ha Jézus felsóhajthatott : Izrael fiai! hány-
szor akartalak titeket, mint a tyúk a fiait szár-
nyai alá, összegyűjteni: nekünk is szabad, sőt 
kötelességünk azokat, a kikre mint fiainkra hatást 
gyakorolhatunk, a vószszel fenyegető időkben 
magunk körül összegyűjteni, azokat a veszélyek 
elhárítására, ^ közjó előmozdítására buzdítani, lel-
kesíteni. 

Mikor a század második negyedében meg-
indult a küzdelem azon két párt között, melyek 
egyike azt a hitet vallotta, hogy Magyarország 
volt, másika, hogy lesz; egyike a szabadságot, 
többek között a protestáns egyház szabadságát is 
ellenző ósdi elvek mellett kardoskodott; másika 
a politikai, vallási szabadság kivívását tűzte ki 
célúi: minden magyar ajkú protestáns lelkész ott 
küzdött a nemzeti ós protestáns ügy mellett lelke-
sülők táborában. Ott küzdött szóval, tollal, míg 
így kellett; később ott küzdött karddal, a ki csak 
tehette. Büszkén mutathat rá a magyar protestáns 
lelkészi kar a magyar nemzet tör ténetére: a pro-
testáns lelkészi kar megtette hazája, nemzete iránt 
kötelességét 1848 előtt, megtette 1848-ban ós az 
erre következett gonosz időkben. Elég, ha felemlí 
tem, hogy a forradalom utáni kormány a lutheránus 
egyháznak mind a négy püspökét hivatalából kitette, 
sőt a lelkes Haubnert előbb halálra, majd több évi 
börtönre ítélte; Máday fogházból került a püs-
pöki székbe; későbbi püspökeink, espereseink 
jó része oly papokból került ki, a kik vagy tol-



lal, vagy fegyverrel küzdöttek a haza s ennek 
szabadsága mellett. A magyar prot. lelkésznek 
mindenkor szabad volt, szent kötelessége volt 
hazáját szeretni; és ha ennek a testületnek a 
kebeléből kialszik a szent tűz, akkor elmond-
hatják az unokák: finis Hungáriáé. 

Ám ele az igaz honszeretet és a pártpolitika 
között felettébb nagy a távolság. Mint gondolkodó 
ós mint a napi eseményekkel, küzdelmekkel 
foglalkozó emberek természetesen az egyik párt 
nézetéhez közelebb állunk, mint a másikóhoz, ós 
ha bekövetkezik az idő, hogy törvényhozói jogun-
kat, legalább közvetve gyakoroljuk, nekünk is 
tisztünk szavazatunkkal hozzájárulni, hogy a 
mérleg jobbra vagy balra hajoljon. Ez tisztünk; 
de csak is ennyi. A palástot azonban hagyjuk 
otthon ; pártküzdelmek között nincsen arra semmi 
szükség. Eddig se lett volna; bár némileg ért-
hető ós menthető, ha korábban, midőn voltakép 
csak két politikai párt létezett, a honszeretet 
szent lelkesedésétől eltelt prot. lelkész egész 
szívvel ós lélekkel küzdött párt ja diadaláért . 

Ámde ma, feltárulván előtted a politika 
redői, melyik pártban ismered fel az egyedül 
üdvözítő pártot, • melyiknek győzelméhez avagy 
bukásához kapcsolod hazád felvirágzását avagy 
hanyatlását? Köszönd meg t. lelkésztársam, ha 
magadnak tudsz nyugodt lélekkel, erős meggyő-
ződéssel pártot választani, melynek támogatásához 
szavazatoddal járulsz; hagyján, hogy még lelkészi 
nemesebb hivatásod csorbításával, híveid egy 
részének magadtól s egyházadtól való elidegení-
tésével kortes-szerepre vállalkozzál. 

De azt hiszem, az a jutalom sem igen kecseg-
tető, mely a legújabbi idők tapasztalata szerint 
a pártpolitika mellett korteskedő protestáns lel-
készekre vár. 

Szíveskedjenek t. olvasóim, a római egyház-
ban az utóbbi 5—6 évtized alatt szolgált ós 
szolgáló s magasabb állásokat betöltő egyházi 
férfiak — kanonokok, prépostok, abbások, püs-
pökök, érsekek -— névjegyzékét, végig olvasni : 
hányat fognak közöttük találni, a kik akár 1848 
előtt, akár a forradalom alatt, akár azóta a valódi 
liberális elvekórt, intézményekért, a haza alkot-
mányáért, a nemzet szabadságáért kiválóbb lel-
kesedéssel küzdöttek volna, azokért állásukat, 
kényelmüket feláldozni, fogságot szenvedni, vagy 
épen a vérpadra menni készek lettek volna? Azt 
hiszem, ha számba vennők az ilyeneket, nem 
jutna kezünk minden ujjára egy-egy vörös öv. 
Másfelől fussa végig az olvasó emlékezetében az 
általa 15—20 év alatt olvasott pártpolitikai 
lapokat, talált-e azokban katholikus főbb papokat, 
vagy szerzetesrendeket politikai szempontból 
megrovó, ócsárló c ikkeket? Ugyan ki merne ily 

gonosz beszédet világgá röpíteni ? Óh azok a 
római kath. egyháznagyok mindannyian első-
rendű hazafiak, a nemzetnek szemenszedett hű 
fiai, a haza szabadságának, alkotmányának, a 
magyar tudományos műveltségnek fő-fő oszlopai. 

Hát a protestáns lelkészekről ós egyház-
nagyokról mit mond a krón ika? Egy részükről 
nem is érdemes beszélni. Az egyházmegyei ós 
kerületi gondnokok, ós egyes világi hatalmasok 
kedvéért elvtagadókká, meghunyászkodókká, szol-
galelküekkó lettek. Talán épen azok, kikre sokak 
szemei valának függesztve. De a másik rész, 
talán a nagyobbik, lelkesen küzdött a nemzet 
ós az ország igaz ügye mellett. Legalább így 
hirdette a politikusok egy része. Lelkesen ? De-
hogy, éhesen ! Nincs a protestáns papban igaz 
lelkesedés a haza ügye i r án t ; ne keress ennél 
elvhűséget. Nagyváradon felmutattak előtte egy 
húsos fazekat, . . . azaz, dehogy fazekat, csak 
egy pici kis húsos bögrét ós azonnal vége lett 
a hazafiságnak, elvhűségnek. Kilátásba helyezte 
előttük egy tekintélyes világi főúr, hogy fizetó-
sök nyomorult 100—150 forinttal megjavítta-
tik ós azonnal oldalba rúgták évtizedes elvüket. 
És ezt nem is valamely fanatikus pápista zsur-
nalista mondta, hanem ócles testvérünk, sőt az 
egyházi téren másodrendű vezéremberünk. Leg-
alább így olvastam e lapok f. évi 4-dik számá-
ban, mások talán olvasták eredetiben is azon 
cikket. 

így fizet a politika. Ilyen a világi é rde-
kekért küzdők táborában a hála, a lelkiismeret. 
Más levegő van itt, mint a theologiai szeminá-
riumok falai között; más lélek az, mely a poli-
t ikusokat áthatja, mások azok a tüzes nyelvek, 
a melyektől ők elragadtatnak; nem az, mely 
Krisztus tanítványaira kitöltetett, nem oly nyel-
vek, mint a melyen ezek szólottak: Legyetek 
szelídek, alázatosak; ki téged kővel, te azt ke-
nyérrel hajítsad meg; ki jobb felől arcul üt, 
annak tartsd a bal orcádat; szeressétek még ellen-
ségeiteket is . . . Minket ily utasításokkal bocsá-
tottak a világba. Hát a politikával foglalkozó-
ka t? . . . Egészen más utasítások, más célok, 
más fegyverek uralkodnak azok között. Hagyjuk 
azt a világot; nem nekünk való az 1 Üdítőbb 
a mező, melyen mi legeltetjük nyájunkat; élte-
tőbb az a kenyér — az élet kenyere, melyet 
mi adunk híveinknek ; maradandóbb a dicső-
ség, — az élet koronája — mely után mi tö-
rekszünk. 

A protestáns lelkészt, ha politizált, nem 
érdemkereszt, cím, móltóság vagy világi haszon 
után való sóvárgás vezette, hanem tisztán az 
önzetlen honszeretet, a nemzete, faja iránt való 
hő lelkesedés. Ha valóban az vezet, kedves lel 



kósztársam, akkor csak tarsd meg a bibliát ke-
zedben, a palástot nyakadban s így jutsz gyor-
sabban célhoz. Igyekezzél vallásos, tiszta erköl-
csű, értelmes, józan, megbízható jellemű, szor-
galmas, takarékos népet nevelni : így sokkal 
nagyobb szolgálatot tesz hazádnak, nemzetednek, 
mint ha palástodat a politika sarával szennye-
zed be. 

Oly jól esett olvasnom épen akkor, mikor 
fejemben az itt leírt gondolatok bizseregtek, 
egyik politikai lapocskának egy ide vágó s en-
gemet e sorok megírására erősen késztető új-
donságát. P á r sorból áll az egész: »A magasabb 
rangú katonatisztek — írja ez idéztem lap, — 
szeretnek prédikálni. Szemlón, kihallgatáson ós 
máskor, a mikor köréjük gyülekeznek az a lan-
tasok, mindig beszédet mondanak, melyekben 
elveiket fejtegetik. Az ilyen prédikációk már meg-
szokott dolgok, de ritka eset, a mikor egy va-
lóságos tábornok a templomi szószékről Isten 
igéit hirdeti. Ez megtörtént a minap Stockholm-
ban. Svécl katonatisztek meghívására ugyanis 
odaérkezett Viebahn porosz tábornok, hogy ott 
néhány prédikációt mondjon. Szerdán sok ezer 
svéd harcos előtt a tábornok a következő témá-
ról prédikált : Jézus a legjobb barátunk a háború-
ban és a békében. A prédikációt, melyet Melander 
őrnagy tolmácsolt, a helyőrség egyházi ének-
karának éneke és Horst őrnagy imája követte. 
A tábornok a tiszti kaszinóban is mondott egy 
prédikációt, a melyet Bernadotte herceg, Oszkár 
király másodszülött fia tolmácsolt a hallgató-
ságnak.« 

No, ha a német császár egyik fő katonája 
ily prédikációt tart katonai tisztikar előtt — 
gondolám magamban — hát hozzánk, Krisztus 
vitézeihez mennyivel inkább illik, hogy hirdes-
sük alkalmas ós alkalmatlan időben, hirdessük 
templomban, templomon kivül, hirdessük szóval, 
írással ós tetteinkkel, hogy békében és háború-
ban, törvényes ós ex-lex állapotban: Jézus a mi 
legjobb barátunk! 

Diósi Márton. 

Evangéliumi konferenciákat Budapestnek ! 
(Előadói beszéd. Elmondotta Budapesten, január 30-án, az előké-

szítő értekezleten Szöts Farkas, theologiai igazgató tanár.) 
Eféz. 4 : 1—6. 

Tisztelt Értekezlet! Keresztyén egységre, a lelki egy-
ség megőrzésére inti az efézusiakat a felolvasott igékben 
az apostol. Kijelöli az egység célját, hogy méltóan j á r j a -
nak a hivatáshoz, melyre elhivattak. Feltünteti az egység 
módját, midőn kiemeli, hogy a keresztyéneknek »aláza-
tossággal, szelídséggel és lelki kegyességgel* kell egymás-
sal érintkezniük, »elszenvedvén egymást a szeretet által«. 
Rámuta t az egység indokaira is, midőn hangsúlyozza, 

hogy »egy a test és egy a lélek, miképen hogy egy a ti 
hivatalotoknak reménysége is«. S végül felmutatja az 
egység alapját is, midőn arra hivatkozik, hogy >egy az 
Úr, egy a hit, egy a keresztség és egy az Isten, ki min-
deneknek atyja«. 

Tisztelt Értekezlet! A mit itt az apostol az efézusi 
híveknek oly melegen és meggyőzőleg ajánl, ar ra a lelki 
egységre mi nekünk, fővárosi protestánsoknak is égető 
szükségünk van. Egymástól elkülönözve, egymással alig 
érintkezve, egymás támogatása nélkül, mintha idegenek 
volnánk, élünk és működünk e nagy város evangéliumi 
protestáns elemei. Pedig mindnyájan a krisztusi evan-
gélium alapján állunk, melyen kivül más fundamentumot 
senki sem vethet. Mindnyájan egyazon célra törekszünk, 
a r ra , hogy az evangéliumi keresztyén hit és élet növe-
kedjék és nemesedjék, erősödjék és terjedjen ki- és be-
felé. Egy e hit és egy a keresztség, a melyet vallunk, s 
egy a Krisztus és egy az Isten, a kiben hiszünk. Kö-
zösek a céljaink és közösek a szükségeink. Sőt a bajaink 
és a fogyatkozásaink is ugyanzok. Együtt és egyenlően 
szorongattatunk a földi, ellenséges hatalmasságok által. 
Közös ellenségeink egyfelől a hitetlenség és a hitközöny, 
melyek belülről sorvasztanak ; másfelől az ősi ellenfél, a 
hatalmi és anyagi előnyökben duskálodó uralkodó egyház 
és a szekták rajongása, melyek kívülről szorongatnak, 
fogyasztanak. 

Ily körülmények között, T. É., nekünk tömörülni, 
összetartani, egyesülni kellene. Keresnünk kellene azokat 
az erőket, a melyek összetartanak, s nem azokat, a me-
lyek elválasztanak. Módját kellene keresni és találni annak, 
hogy az evangéliumi közös szellem, az apostoli lelki egy-
ség közöttünk tervszerüleg és rendszeresen erősbíttessék. 
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dila-
buntur. Nem dogmatikai unióra, nem is szervezeti vagy 
hivatalos egyesülésre gondolok, T. É . ; sőt inkább hang-
súlyozni kívánom azt, hogy a konfesszionális öntudat s 
az érintkező felek egyházi sajátossága teljes épségben 
érintetlenül hagyassék. Ha szeretjük az evangéliumot, 
tudjuk szeretni az evangélium különböző képviselőit is. 
Az egyház-nélküli keresztyénséget ép oly képtelenségnek 
tartom, mint a haza- és állam-nélküli hazafiságot. A mit 
én szeretnék elérni az evangéliumi konferenciák által, 
azt az Augustinus ismert szavaiban látom legtalálóbban 
kifejezve, hogy legyen közöt tünk: »in necessariis unitas, 
in dubiis libertás et in omnibus caritas*. Önkénytes tár-
sadalmi egyesülést sürgetek csupán. Rendszeres, szemé-
lyes érintkezést óhaj tanék szervezni a fővárosi evangéliumi 
protestánsok között, hogy közös szükségeinket és baja in-
kat bizalmasan megbeszélhessük; hogy közös teendőink-
ről és feladatainkról feszélyezettség nélkül tanácskozhas-
sunk; hogy a fővárosban élő magyar, német és skót 
református, s a magyar, német és tót lutheránus keresz-
tyének lelki közösségben, keresztyén egységben érezhessék 
magukat e barátságos összejöveteleken; szóval, hogy ha 
egy a hitünk, egy az Urunk, egy az evangéliumunk : 
legyünk egyek a hit és a szeretet munkálásában is. 



A közös munkásság legtermészetesebb célja a hit-
védelem, a hiterősítés és a hitnemesítés lenne. Hitvédelem 
egyrészt a kívülről jövő támadások ellen, melyeket az 
ellenséges irányú felekezetek s a keresztyén-ellenes sajtó 
részéről elég gyakran tapasztalhatunk, s melyek legújabban 
mind agresszívebb jelleget öltenek; másrészt hitvédelem a 
keresztyén hit- és erkölcsi életbe betolakodó politikai és 
világi érdekek ellen, melyek nap-nap után növekvő 
intenzitással kezdenek érvényesülni. De még inkább kel-
lene törekednünk hiterősítésre és hitnemesítésre. A hit-
ébresztést és hitszilárdítást a növekvő hitetlenség és hit-
közöny teszi szükségessé; a hit nemesítését pedig azok 
a ferde kinövések és bántó hibák sürgetik, melyekkel az 
evangélium tüköréből nézve, a saját keresztyén és egyházi 
életünk körében is találkozunk. Magától értetik, hogy 
a hitnek mind védelméhez, mind erősítéséhez, mind 
nemesítéséhez erőt, mértéket és fegyvereket Krisztus amaz 
evangéliumából kell vennünk, mely az igazságnak egye-
düli oszlopa és erőssége, s mely a mi hitünknek megmásít-
hatatlan közös alapja. 

A további kérdés az T.-É.! hogy miképen, minő 
keretben lehetne a felette kívánatos közös munkásságot 
szervezni ? 

Én azt hiszem, hogy ha mi, egy hitelvű fővárosi 
protestánsok, alkalmas helyen, havonként bár csak egyszer 
bizalmas konferenciába összegyűlve, szükségeinket és teen-
dőinket megbeszélnők; ha a munkanemeket és a munkás-
ság eszközeit hittestvéri jóindulattal és keresztyén szeretettel 
itt egymással megismertetnők és megkedveltetnők; ha az 
e nemű keresztyén tevékenységben immár tapasztalt és 
jártas testvéreink eljárásával kölcsönös eszmecsere útján 
behatólag megismerkedünk; ha a két evangéliumi egyház 
érdeklődő intelligens tagjait ezekbe az összejövetelekbe 
bevonjuk s érdeklődésüket megtermékenyítjük: akkor ezek 
a konferenciák s a belőlük kiáradó buzgóság, hiterő és 
keresztyén bölcseség kiszámíthatatlan áldásává, eszme-
gyüjtő és eszmeérlelő házává s erőnövelő kútfejévé vál-
nának a főváros evangéliumi protestántizmusának. Lelki-
pásztoraink kegyessége, egyházkormányzóink bölcsesége, 
tanáraink tudománya közös erőforrásul, termékenyítő erőül 
és buzdító például szolgálna evangéliumi keresztyénségünk-
nek és egyházi életünknek. 

Azt sem hagyhatom szó nélkül, hogy a tervezett 
konferenciákon való személyes érintkezés, szívélyes ismer-
kedés, testvéri összetartás és szeretetteljes együttműködés 
mérhetetlen áldásokat szülhet az evangélium munkásaira 
nézve távolban és közelben egyaránt. Megteremtheti azt 
az evangéliumi közszellemet, melyet most oly sajnosan 
nélkülözünk; erősíteni fogja a bizalmat a tagokban és a 
tagok között; a példa erejével vonzhatja és összetartásra 
buzdíthatja a székes-fővároson kivül lakó hitrokonokat is, 
s bizonyára növelni és szilárdítani fogja a protestáns öntu-
datot, melynek lanyhulása miatt mostanság annyi panasz 
hallható. Sőt a külfölddel való érintkezést, is megkönnyí-
tené és elevenebbé tenné ez az összejövetel, mert a mos-
tanság mind gyakoribbá váló külföldi látogatásoknak is 

alkalmas elfogadó helye lenne ez a konfenrecia, mely-
ben bármikor együtt találhatná az a külföldi vendég a 
fővárosi protestantizmus minden árnyalatának a képvi-
selőit. 

A konferencia menetét akként vélem berendezhető-
nek, a mint ez az előkészítő összejövetel folyik. Ének, 
rövid előfohász és a tárgyhoz kötött bibliaolvasás; azután 
a kitűzött théma fölött a fölkért előadó legfőlebb 15 
percig tartó bevezető beszédet tart, a jelenlevők pedig 
hozzászólanak. Az eszmecserét ének, hálafohász fejezze 
be. És hogy az ügynek gazdája legyen, válaszszunk egy 
papi és világi egyénből álló elnökséget, szervezzünk mel-
léje többtagú intéző bizottságot, az ügyvitelre pedig kér-
jünk föl egy titkárt és egy jegyzőt. 

Maguknak a konferenciáknak bőséges tárgyat nyújt-
hat az egyházi élet, ama vezérelv szem előtt tartásával, 
hogy ne azokat keressük, a melyek elválasztanak hanem 
azokat, a melyek összetartanak. E közös tárgyak között 
helyet foglalhatnak az olyan egyetemes érdekű keresz-
tyén kérdések, mint pl. a bibliaterjesztés, a vallásos 
iratok előállítása és terjesztése, az evangéliumi sajtó 
és irodalom, az ifjúság vallásos nevelése, a vallásos 
összejövetelek és felolvasások, a keresztyén egyesületi 
és társadalmi tevékenység, a városi misszió és evangéli-
záció s több ehhez hasonló kérdések; de a közélet és 
közesemények által felszínre hozott más egyházi, iskolai, 
társadalmi és ethikai kérdések is eszmecsere tárgyává 
tehetők. 

íme, T. E., ekként vélném én szervezhetőnek a fő-
város részére az evangéliumi konferenciákat, melyeknek 
működésére igaz szívből kívánom és kérem a kegyelem 
Istenének áldását. 

ISKOLAÜGY. 
Lelkész és tanító. 

A lelkész és„ tanító közötti viszonyt szeretem a férj 
és feleség közötti viszonyhoz hasonlítani. Valamint a csa-
ládban akkor egészséges az állapot, úgy halad előre, 
úgy virágzik fel a ház, ha a férj kormányzásának a fele-
ség bizalommal helyezheti alá a maga akaratát, és a fele-
ség nem kevésbé fontos, de kisebb körű munkásságát a 
férj kellő méltánylásban részesíti, mint a család boldog-
ságára nélkülözhetlent. Meg kell lenni a férj és feleség 
között az érdekközösségnek; egyiknek öröme kell hogy 
öröme legyen a másiknak is; kerülni kell azt a mi vala-
melyiküknek bánatot okozna. 

Ennek az;érdekközösségnek kell fentartania a lelkész és 
tanító között is a jó viszonyt. A közösségnek tárgya ter-
mészetesen nem lehet más, mint az ő nagyobb család-
juk : az anyaszentegyház, a gyülekezet. Ha nézeteltérés 
történik közöttük, nem azt kell keresni, a mi őket még 
jobban elválasztja, hanem azt, a mi ismét összecsato'ja, 

így volt ez azelőtt; így van még most is sok 
helyen. 



Ezen becses lap 3-dik számában megjelent cikkhez 
nagyt. Szerkesztő úr ezen megjegyzést fűzi: »Kétségtelen, 
hogy az egyház és a tanító, a lelkész és a tanító között 
most csaknem általánosan tapasztalható elhidegülés nem 
egészséges állapot. E sorvasztó bajból kibontakozás ke-
resni fontos életérdek.* 

Ha a statisztikai, kimutásba betekintünk, lehetetlen 
hogy borzongás ne fogja el egész valónkat, hogy mily 
nagy azon egyházak száma, a hol a gyülekezeti tagok-
nak a lelkészszel való egyenetlenségével indokolják az 
egyházból való kitérést. Érdekes és tanulságos volna tudni, 
hogy ezen helyeken a lelkész és tanító között milyen 
viszony van ? Távol van tőlem a gyanúnak még árnyéka 
is; de szent meggyőződésem, hogy egy vallásos lelkületű, 
egyházát igazán szerető tanító lelkészének egyéni vagy 
természeti hibáit jóvá teheti; a viszálykodásnak élét veheti. 
Ehez azonban kell a férj és feleség önzetlen szeretete; 
az, mely nem keresi a maga hasznát, a maga dicsőségét, 
a maga népszerűségét. 

Mivel én is egyházunk fontos életérdekének tartom? 
hogy lelkész és tanító között a bizalom és szeretetteljes 
jó viszony fenn álljon, vagy visszaállíttassék: meg kísér-
lem okát adni az elhidegülésnek. 

Szeretem a gyermeket nevéről nevezni Nem is ha-
bozom kimondani, hogy a lelkész és tanító közötti egész-
ségtelen állapotnak oka — ott, a hol meg van — a köl-
csönös féltékenység és irigység. Mindenik félti a maga 
tekintélyét a másikkal szemben. 

A lelkésznek tapasztalnia kell, hogy ma már, fent 
és lent a tanítót szükségesnek, a társadalom nélkülözhet-
len tagjának tekintik; míg a lelkész érzi, hogy lassanként 
minden befolyást elszedvén tőle, egészen az üresedő tem-
plomba szorul keblének azon szomorú tudatával, hogy őt 
csak fényűzési cikknek tekintik. 

A tanító, nélkülözhetetlenségének tudatában egyéni-
leg érzi magát sértve, ha a lelkész, mint hivatalos fel-
jebbvalója, a tanításra és nevelésre vonatkozólag utasí-
tást, vagy csak észrevételt is merészel tenni. Nem csak 
gondolja, hanem sokszor ki is mondja, hogy kántor 
dolga az ének, papé az imádság. 

A változott viszonyok a lelkész régi tekintélyének 
és befolyásának lassanként csak emlékét tartják fen. Az 
egyházi felsőbb hatóságok az egyházi közélet felvirágozá-
sát az anyagi ügyek vezetésére vonatkozó szőrszálhaso-
gató szabályrendeletekkel reménylik elérni. A világi ható-
ságok a népnevelés ügyén, sőt az ország anyagi boldo-
gulásán is találgató utasításokkal és rendeletekkel óhajta-
nak segíteni. 

Mindezen szabályrendeletek, utasítások és kegyelmes 
leiratok természetes végrehajtói a lelkészek. Ha a rende-
let végrehajtása pénzbe kerül, akkor a lelkésznek az egy-
háztagokkal, vagy ezek képviselőivel, az elöljárókkal gyűl 
meg a baja. Ha a rendelet a tanítás mikéntjére vagy 
ellenőrzésére vonatkozik, akkor a tanító neheztel. Ha a 
lelkész tétováz a jobbról és balról jövő rendeletek végre-

hajtása közben: akkor alulról szeretetlenséggel, felülről 
gyengeséggel vádolják. 

Igen helyesen mondja Szalóhy Dániel, fent jelzett 
cikkében, hogy »a lelkészek sok helyen egyetlenegy intelli-
gens munkatársa, a néptanító nem mellőzhető kár nélkül 
a hívek egyháziasságán, hitbuzgóságán stb. munkálkodó 
lelkész részéről.* 

Óh, vajha minél több ilyen tanítóval dicsekedhetnék 
egyetemes egyházunk! Mennyivel könnyebb lenne akkor 
a lelkész helyzete, mennyivel boldogabb lenne a tanító, 
virágzóbb az egyház. A bajok megkönnyebbülnének vállai-
kon, mert ketten hordoznák azt. Vajha sok tanító ne azt 
emlegetné, hogy a lelkészeknek minden héten hat vasár-
napjuk van, hanem Pál apostollal azt mondanák: »Tudjuk, 
hogy ti miképen társaink vagytok a szenvedésben, azon-
képen a vigasztalásban is társaink lesztek,* »mert Isten 
mellett munkálkodó szolgák vagyunk.* 

A változott viszonyokból kifolyólag a lelkész maga-
sabb képzettsége dacára is magára van hagyatva akkor, 
mikor védelemre, pártfogásra volna szüksége. A tanító 
minden két hétben rávezetheti az iskolai mulasztási ki-
mutatásra, hogy fizetéséből ennyi vagy annyi hátralékban 
v a n ; a világi hatóság intézkedik arról, hogy csorbításta-
lanul megkapja azt. a mi őt illeti. De vájjon ott, a hol 
még párszám vagy lukma fizetési rendszer van, a lelkész 
fizetésének csorbítatlanságáról ki gondoskodik? Csak nevez-
zük a gyermeket nevéről! A világi hatóság vallási hideg-
sége, közömbössége, az egyházi hatóság vallásváltoztatástól 
való félelme miatt senki sem. 

A tanító fizetésének kiegészítéséről, ötödéves korpól-
lékáról, nyugdíjáról, özvegyéről, árvájáról gondoskodott az 
állam. Igaz, hogy itt is a lelkészeknek kell a gesztenyét 
a tűzből kikaparni 8—10-féle okmány alázatos felterjesz-
tésével; de teszik örömmel, szeretettel, azon édes remény-
nyel, hogy valamint társaink voltak a szenvedésben, úgy 
társaik leszünk a vigasztalásban is. 

Ámde nem kell-e sokszor fájdalommal tapasztalni, 
hogy épen tehetségesebb tanítóinknak szivök megkemé-
nyedik az állam atyai gondoskodása alat t? »És minek-
utána meghízott az Izrael, Isten ellen rúgódozott. Elhagyá 
az Istent, ki felmagasztalta őt* (V. Mózes 32: 15.). 

Szívem, lelkem teljes őszinteségével nagyrabecsülöm 
a tanítói hivatalt, és elismerem, hogy a nemzet ezen nagy-
fontosságú munkásai még messze vannak az érdemük 
szerinti díjazástól. Elismerem, hogy a lelkész a tanító 
segítsége nélkül, különösen falun, hasonló a félkezű ember-
hez. Azért a vallásosság, egyháziasság fejlesztésén mun-
kálkodó tanítókra nézve sérelmesnek tartom az egyházi 
törvénykönyv 259. § c) pontjának se hideg, se hév intéz-
kedését. 

Ha együtt munkáljuk az egyház javát, együtt része-
süljünk az egyház javaiban, jogaiban is! De viszont, ha 
az állam érdekeit egyformán szivünkön hordozzuk, munkál-
juk : akkor a lelkészek is egyformán részesüljenek az 
állam javaiban és védelmében ! 

Vágmelléki. 



Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-
tetben, 

Irta: Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

(Folytatás.) 

6. Ifjú embernek annál jobb tanácsot, hogy sohase 
légy rest, adni nem tudok. Olyan tagadólagos irányú jó 
tanács az, mely nem ad mozgató erőt az akaratnak, de 
bár a tagadásban ritkán van annyi erő, hogy az 
aj tón kivül tudja zárni az ördögöt, végtére is nem a leg-
rosszabb receptnek bizonyulhat az, hogy a jó szelle-
met önmaga iránti bizalomra gerjeszsze föl. Az embernek 
a maga ténykedését bizonyára nem kell rideg szabályok 
á thághatat lan sáncával venni körül. Az emberi maga-
viselet formaszerű rendszeressége szűklátkörűségből ered, 
és csak még nagyobb szüklátkörűségben végződhetik; de 
mindenesetre rendkivüli fontos dolog, hogy valaki jókorán 
tanuljon meg gazdaságosan bánni idejével. És ez csak 
rendesés rendszeres életmód gyakorlása mellett lehetséges. 
Egy ifjű ember sem járhat nagyon rosszul, ki idejének bizo-
nyos részét rendszeresen valamely meghatárot t munkára 
áldozza, — s hogy az az tán mekkora része legyen az 
időnek, az természetesen a körülményektől f ü g g ; de azon 
idő mindenesetre állandóan valamely meghatározott do-
logra fordíttassék. Naponként egy óra folyton egy do-
logra szenteltetvén, mint egy kicsinyke mag nagy termést 
fog az év végével adni. A szeszély szerinti munkálkodás, 
mely minden terv nélkül ugrál át egyik dologról a má-
sikra, valami kézzelfogható értelmi siker tekintetében kevés-
sel jobb az abszolút restségnél. A lusta ember hasonlít az 
olyan házmesterhez, ki minden éjjeli tolvaj előtt nyitva 
tar t ja a kaput. Hatalmas védbástyája az az embernek, ha 
e lmondhat ja e z t : nincs időm a haszontalankodásra , nincs 
hivatásom az értelmetlen szórakozásokra ; nincs szüksé-
gem csiklandoztató szerekre, mert a változatos foglalko-
zás az én legnagyobb gyönyörűségem, és mikor bevégez-
tem feladatomat, tudom, hogyan kell kipihennem, s édes 
pihenésben miként kell új munka végezésére keszitenem 
elő magamat . A restség ellen legjobb óvszer az élet ko-
molyságáról való mélységes meggyőződéssel indulni ki 
útunkra. Bármit mondjanak is egyes emberek a világról, 
nem a tréfálkozás színtere az. Egy olyan színpadon, hol 
mindenki dologban van, a restség csak hajótörésre és rom-
lásra vezethet. »Az élet rövid, a művészet hosszú, az al-
kalom elrepülő, a kísérlet bizonytalan, az Ítélet nehéz« — 
a bölcs Hippokrates * orvosi aforizmáinak első szavai 
ezek, melyeket ő fontos intőjelek gyanánt a gyógyítás 
jótékony tudományának csarnoka előtt, a keresztyén kor-
szakot több századdal megelőzőleg helyezett el, és ezen 
szavak még ma is legbölcsebb vezérfonal gyanánt szol-
gálnak, melyeket az ember a munkás társadalmi tevé-
kenység bármely mezejére útmutatóul magával vihet. 

* Az ókor leghíresebb orvosa, szül. Görögországban, Kr. e. 
460-ban s meghalt Kr. e. 377-ben. Műveinek száma mintegy 52 
kötetre megy. Cs. L 

7. Ha azon szándékkal tekintünk szét magunk kö-
rül a világban, hogy megértsük, mi az oka a legjobb 
ügyekre fordított erély gyakori szomorú eredménytelensé-
gének : azt fogjuk találni, hogy általában valamiféle szükkeblü-
ségbölered az. Valaki nem akar neked segíteni ezen vagy 
azon nemes vállalatodban. egyszerűen mert nem rokonszen-
vezik azzal. Igen sokan hasonlítanak a tengeri rákok egyik 
fajához ; valamiféle kemény héjban laknak, melyet bizonyos 
hivatási, egyházi, politikai vagy klasszikus irodalmi ké-
regből formáltak maguknak, s óvatosan másznak bizonyos, 
általuk vont határokon belül, melyeken túl nem kívánkoznak. 
Az ilyen emberek meddő és szűkkörű élete megtanít bennün-
ket arra , hogy mire van szükségünk, ha a társadalmi 
életben mind szélesebb és gazdagabb működési kört aka-
runk magunknak biztosítani. Goethe, a nyolcvanéves költő-
bölcsész, mikor a halál sötétségébe akart alásülyedni, 
utolsó lehelletével e szavakat m o n d á : több világosságot! 
A mit pedig minden fiatal embernek naponként mondania 
kell, ha a hivatási pálya és más korlátok szűkítő kérgé-
től meg aka r j a magát szabadítani, annak így kell hang-
zania : több szeretetet! Sok ember elég ügyes, de nem tudja 
mit. csináljon ügyességével; sok ember jó harcos, de nincs 
miért harcolnia, vagy jobban szeret rossz ügyek mellett 
harcolni. A szeretetet az, a mire ezen embereknek szüksé-
gük van. Ha a nagy apostolnak ezen intését : *örüljetek 
<12 örülőkkel, és sírjatok a sírókkal, nagyban létesítené 
az emberiség : minden ember élete olyan gazdag lenne az 
általános rokonszenvben, a minő gazdag Shakespeare kép-
zelő tehetsége volt az általános képzelet birodalmában. 
Mindenkiből nem lehet költő; de minden ember vehet 
magának bizonyos fáradságot arra, hogy ápolgassa ma-
gában azon szívből fakadó és életadó érzületet, melytől 
a költői darabok írása és értékelése fúgg. Élvezni a köl-
tészetet valójában mindig jobb, mint írni az t ; jobb az 
egyénre és jobb a tá rsadalomra nézve. A kötői élet már 
minden ugyanazonsággal és minden önzéssel épen ellen-
tétetben álló élet, mely mohón kap, mint a maga igazi 
táplálékán, minden jón és minden szépen, jöjjön az bár-
mely irányból is. Mindenekelőtt tehát óvakodjék a fiatal 
ember attól, hogy bezárkózzék a maga rokonszenvével 
valamely szük ketrecbe, és hogy mások ellen indokolat-
lan gyűlöletet és előítéleteket ápolgasson magában. Egy 
becsületes gyűlölő gyakran jobb ember, mint egy lanyha 
ba rá t ; de jobb dolog általában nem gyűlölni. 

A jó ember a r ra törekszik, hogy lehetőleg lépjen ki 
önmagából, és tanulja meg kiismerni azon személyek és 
pártok kitűnő tulajdonosát, a kikkel és a melyekkel ő ter-
mészetes ellentétben áll. Sohase engedd meg tehát ma-
gadnak, hogy ajkaidon gúnymosolylyal mondj kárhoz-
tató ítéletet embertársaidnak nagy osztályai felől; a ilyen-
nemű beszéd nagynak hangozhatik. de tényleg nagyon 
gyermekes. Sohase tartózkodjál szívedbe fogadni egy em-
bert, ha az egész világ ellene beszél, vagy ha ő vala-
mely olyan felekezethez vagy párthoz tartozik is, melyet 
mindenki lenéz. Ha általában ellene beszélnek, a mint ez 
bizonyos körülmények közt olyan sok, legjobb emberrel 
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megtörtént már, annál nagyobb szüksége van neki arra, 
hogy te kedvező ítéletben részesítsed őt. »Mindeneket tisz-
te l je tek^ — egyike ez azon, szentséggel és böicseséggel 
teljes szentírási mondásoknak, melyekben oly gazdag az 
üj-testamentom. Ámde ezt nem tudod megtenni mind-
addig, míg meg nem próbáltál minden embert megismerni. 
Az embert pedig nem ismered meg addig, míg testvéri 
szemmel nem nézted azt, a mi a legfőbb ő benne. Ezt 
tenni, így élni: ez az igaz erkölcsbölcselet, ez a legna-
gyobb földi gazdagság ; olyan gazdagság ez. melyet ha 
kiástál, mint jó társadalmi építész kezdhetsz munkádhoz, 
hogy, minden ember társadra tekintettel, fölépítsed az igaz-
ságot a szeretetben, és cselekedeteidet is minden tekin-
tetben olyan igazakká tedd, a milyenek a te szavaid. 

* 
* * 

8. Van a fiatal embereknek korunkban egy osztá-
lya, melynek arcán, úgy képzeljük, mintha ezt látnók 
fölírva: »Nil admirarii ~ne csodálkozzál semmi fölött se! 
Korunk if júságának ez egyáltalában nem szeretetreméltó 
osztálya; és ha csak nem valami hamar eloszló ifjúi 
negély az a semmi fölött csodálkozni nem tudó modor, 
mely őket jellemzi makkor inkább olyan osztály ez, mely-
nek jövője iránt semmi reményt sem lehet táplálnunk. 
A csodálkozás, Pláto szerint, igaz bölcseleti szenvedély, 
s minél több van abból mi bennünk : tiszteletteljes szí-
vünkhöz, természetesen, tisztán látó nyitott szem járulván, 
annyival jobb reánk nézve. Hogy ezzel a képességgel, 
különösen az élet nyíló korszakában rendelkezünk : az a 
természet egészséges folyásának dolga; és annak hiánya 
vagy érzéketlenségre, vagy közönyösségre, önzésre és 
önteltségre mutat , melyek néha az ügyességnek valamely 
olyan üres formájával vannak összeköttetésben, melyet 
a felületes szemlélők igen hamar készek igazi talentum-
nak nevezni el. Ezen, igen nagy mértékben természet-
ellenes, barátságtalan elmesajátsággal szemben minden 
ifjú embernek azt mondjuk, hogy művelje magában 
a tisztelettudást. Lehet, hogy ezen mi korunkban, mely 
a demokratikus elvek kiállításaiban szeret gyönyörködni, 
nem sokat látunk ezen erényből; ámde annak dacára is 
ebben található fel a léleknek igaz sava. 

> Csodálkozás. remény és szeretet éltetnek bennünket.* 
Mi kicsiny teremtmények vagyunk; kicsiny még a 

köztünk legnagyobb is. s c sakúgy lehetünk valamennyire 
nagyokká, ha részt veszünk a világegyetem nagyságában. 
János apostol, az Ő első levelének egyik szép szakaszá-
ban finomul rajzolja ezen kérdés bölcseletét. »Szerelme-
sitn, mostan Isten fiai vagyunk, de még nem jelentetett, 
meg. micsodák leszünk ; tudjuk pedig, hogy mikor ő meg-
jeienendik, hasonlatosak leszünk ő hozzá : m^rt meglátjuk 
őtet, a mint vagyon«, vagyis más szavakkal : csodálkozó 
elragadtatással nézni valamely tökéletes kitűnőség képére, 
ez az egyedüli módja annak, hogy mi ahhoz hasonlókká 
legyünk. A mit a romlatlan ember ilyen esetekben lat, 
azt csodálja, és a mit csodál, azt követi. A stoikusok 

szerint az ember főcélja: »Spectare et imitari mundum« 
— a világ látása és követése, finomul kifejezett finom 
gondolat. De hogyan lásson az ember, ha nincs meg-
csodáló tehetsége, mely őt látásra vezérelje, és hogyan 
kövesse azt, a mit nem i smer? Minden igaz megbecsülés 
éles belátás és nemes szenvedély következménye; de az 
olyan szokás, mely lenézi és olcsónak tar t ja a dolgokat 
és személyeket egyiránt, a teljes sikerhez szükséges egyik 
tényezőt, az éles belátást megvakítja, a másikat, a nemes 
szenvedélyt pedig megrontja. 

* 
* * (Folyt, köv.) Gsiky Lajos. 

T Á R C A . 

A keresztyénségről. 
Mutatvány Luthardt: >Die christliche Glaubenslehre« c. legújabb 

művéből. 

(Folytatás és vége.) 

A keresztyénség lényege tehát a Krisztusban való 
üdv a maga történeti valóságában és az egyház körében 
való szubjektív elsaját í tásában. S ez egyúttal annak 
igazsága, is. Hogyan bizonyűl be az annak ? Ha az 
embernek lényegében feljebb való az akara t és a lelki-
ismeret, mint az értelem, úgy az igazság sem csupán 
a tudás eszközeivel, hanem az akarat s a lelkiismeret 
útján, tehát erkölcsi úton igazolható. Mert a személyes 
erkölcsi jelleg a tudásnál is a fődolog. Pláne a vallás s 
a keresztyénség dolgaiban döntő érvénye és jelentősége 
van annak. 

Három szempontból Ítélhetjük meg a keresztyén-
séget, mint igazságot, és pedig a vallástörténet bizonysá-
gaiból, s az egyesre és a közösségre vonatkozó párat lan 
jelentőségéből. De mindenkor az erkölcsi mérték az, a 
melyhez mi a keresztyénséget, mint igazságot mérjük. 

A keresztyénségnek mint igazságnak első bizonyí-
téka a vallástörténeti összehasonlítás út ja . A keresz-
tyenségen kívül álló vallások pogányságra és zsidó-
ságra oszlanak. A mohamedánizmust csakis a későbbi 
zsidóság elfajulásának tar that juk. Pogányság és zsidó-
ság lényegileg különböznek egymástól. Ugv különböznek 
egymástól, mint a természet a személytől s a világ az 
Istentől. Mert minden pogány vallás természetvallás, a 
természet ta la ján nőtt föl; »vadon termő vallások « Schél-
ling szerint. Pál apostol a Római levél 1. fejezetében is-
merteti a pogányság keletkezését. A teremtőtől s minden 
jó adományok adójától elfordulva az ember, csakis az 
adományhoz ragaszkodott s az abszolút személyiség 
félreismerésével elmerült a természetbe és istenné tette 
azt. S a mint a természet különböző fokozatokból áll, úgy 
a pogány vallások is a természet különböző fokozatait 
képviselik, mely fokozatok a dolgokon és erőkön át az 
emberben érik el végcéljukat. Az emberek itt is az Istent 
keresik, de keresik azt a természetben. S bár e fokoza-
tokon is isteni vezetés alatt állanak, s azokban is az 



emberi nem isteni nevelésének története észlelhető; de 
magát az Istent nem bírják és nem is ismerik azt. »Isten 
nélkül valóknak« mondja őket Pál apostol »a világban*. 
S nemis hiányzik a kötelék, a melylyel őket kezében tartja 
az Isten : a benső pszichológiai ép úgy, mint a külső ter-
mészeti; de maga »az ismeretlen Isten* előttük a termé-
szetben olvadt fel. A pogányság tehát nem vallástalan. 
Sejti és keresi az Istent. Az épen az antik világ nagysága 
és szépsége, hogy az a kereső vallások világa; de keresése 
nem vezet eredményre, mivel a pogány ember nem tud 
elszakadni a hatalmas természettől.S a filozófiai világtagadás az 
antik kultura végén sem más, mint épen csak megtagadása a 
világnak és korántsem a valódi személyes Istennek felisme-
rése. A világ helyett csak az általános létnek, a természetnek 
általánosítását ismeri. Az Isten és a világ, a személy és a 
természet elvi megkülönböztetésére nem tudott eljutni. Min-
den természetvallásnak pantheisztikus alaphangulata van, a 
melynek alapján az ember és az Isten közötti személyes 
vallásos viszonyról szó sem lehetett. Azért ismeri a pogány-
ság csak a végetlen és a véges közötti metafizikai, nem 
pedig a szent és a bűnös közötti ethikai különbséget. 

Előnye az ó-szövetségi vallásnak a pogányság felett, 
hogy a szent Isten és a bűnös ember közötti ellentétnek 
egész komolyságát ismeri, hogy tehát nem csupán a hata-
lom és a tehetetlenség, hanem egyúttal a szent és a bűnös 
közötti ethikai különbség tudata is élt híveiben a legerősebben. 
Ez az űr, a melyet csak az isteni kegyelem hidalhat át. 
Izrael épúgy, mint a pogányság áldozatot hoz az Istenség 
kiengesztelésére; de az áldozat jelentősége egészen más, 
mint a pogányságban. Nem a bűnös ember maga hárít-
hatja el az ellentétet, s érheti el az Istenség kegyét, hanem 
maga az Istenség nyújtja a kiengesztelés kegyelmét a 
megtérő bűnösnek. Ez Izrael egész reménye, s ez a kien-
gesztelés nagy napjának valódi jelentősége. A bűnök bocsá-
natán alapul a zsidó nép és az ő Istene közötti szövet-
sége. A jelenkor előképe a jövőnek. Ez az ó-testamentumi 
Izrael s az ő történetének éltető lelke és éltető eleme. 

A keresztyénség valódisága annak, a mit a pogányság 
tévedező útakon keresett, s a mit az ó-szövetségi zsidóság 
képekben, hasonlatokban és jövendölésekben remélt: t. i. 
az Isten és az ember kiengesztelésének vallása, mindkettő-
nek különbsége alapján. Megfelel az az Isten és az ember 
lényegének s a kettőjök közötti viszony erkölcsi követelmé-
nyének egyaránt. Magasabb azonban, mint az erkölcsi, 
nem létezhetik. így a keresztyénség, vallástörténeti alapon 
a többi vallások igazságának bizonyul. 

És erkölcsi igazságnak bizonyul a keresztyénség a 
a ker. ember benső tapasztalata előtt is. A a bölcseségnek 
és az ismeretnek kincsei is a keresztyénségben vannak 
összefoglalva. Joggal mondották a keresztyénségről, hogy 
kátéjában gazdagabb és igazabb tudása van, mint Sokra-
tesnek vagy Platónnak a maga bölcseletében. Az egy 
szükséges dolognak kérdéseire itt megtaláljuk a feleletet. 
Létünk valódi céljáról és jelenünk igazi értelméről van 
itt szó. De a magva a kérdésnek nem intellektuális, hanem 
erkölcsi természetű, s érdekei azok nem csupán a tudásnak, 

hanem a lelkiismeretnek is. Az Istenhez való benső viszo-
nyunk erkölcsi igazságáról van itt szó, a melynek kérdései 
fulánkját képezik a mi lelki életünknek. »Egy jó lelkiisme-
retnek az istennel való szövetsége* (I. Péter 3 : 21) az, 
mely békére vezet a mi Istenünkkel és önmagunkkal. S 
ez a béke, ez a belső, személyes harmónia a valódi célja 
minden dolognak. S csak ha e harmóniába eljutottunk, 
akkor értük el életünk célját s nyertük el az igazságot. Erről 
azonban közvetlenül bizonyos a keresztyén. Mert »megiga-
zulva a hit által, békénk vagyon az Istennel, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által.* Ez az a hittudat, a melyben önma-
gát találja meg a keresztyén ember, s a melyben mind-
nyájan, mint istennek gyermekei egyek vagyunk. 

Ez a benső erkölcsi önbizonyosság aztán a szemé-
lyes élet erkölcsi megújulásában is nyilvánul. Az Istenhez 
való üdvviszonyunk személyes életünk megszentelését 
is maga után vonja. Ezt tapasztalhatjuk mindannyian. A 
keresztyénség — mondja Nietzsch »System der christl. 
Lehre« c művében — idiótákból tanítókat, bűnösökből 
szenteket, ellenségből barátokat s a világból istenházat 
formált. S a mi áll az egyes életről, áll az összeség éle-
téről is. Ha a keresztyénség pusztán csak poézis, vagy 
pszichológiai jelenség volna, úgy annak csak individuális 
jelentőségről lehetne szó. De ha az az erkölcsi személyi-
ség dolga, úgy jelentősége általános természetű, mert a 
személyes és erkölcsi egyúttal az általános érvényű. A mi 
a benső élet hatalmának bizonyul, az egyúttal az embe-
riség életének erkölcsileg megszentelő hatalma is egyszers-
mind. Bizonysága ennek az a hatás, a melyet a keresztyén-
ség kifejtett a világban. Azt állították ugyan, hogy az 
emberiség története erkölcsi haladást nem muta t ; a bű-
nök, szenvedélyek és vétségek ma is a régiek s legfe-
jebb az intellektuális téren haladunk némileg. A valóság 
azonban ellentmond ennek. Az antik világ megtérést nem 
ismert. Még Celsus is, a keresztyénség ellensége, Aristo-
teleshez hasonlóan tagadja az erkölcsi átalakulás lehető-
ségét. A keresztyénség ezerszer tett erről bizonyságot. A 
filozófusok az antik világ végén a beteg emberiséget 
gyógyító orvosoknak mondották magukat, s mégis kezük 
alatt ment tönkre a világ. Az evangélium ellenben meg-
újító erőnek bizonyult minden téren. S hogy a keresztyén 
időben is sok maradt a régi bűnökből, az csak a mel-
lett bizonyít, hogy az evangélium még nem hatotta át 
eléggé a világot. Másként állana közöttünk a dolog a vi-
lágon, ha az emberek jobb keresztyének volnának. A 
keresztyénségről el kell ismerni, hogy az az emberiség 
vallásos-erkölcsi és értelmi megújulásának kiapadhatat-
lan forrása. 

A keresztyénség tehát az igazságnak bizonyul úgy 
a vallástörténeti összehasonlítás, mint a benső személyes 
tapasztalás s az emberiség története útján, és pedig min-
denkoron az élet erkölcsi igazságának bizonyul az egész 
vonalon. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 



KÖNYVISMERTETÉS. 

Újabb egyházi beszédek. Irta Lévay Lajos, sárkeresztúri református 
lelkész 190 oldal. Ára 1 frt 20 kr. Kapható szerzőnél és Kókai 

Lajos könyvkereskedésében. 

Lévay Lajos neve nem ismeretlen név a mi egyházi 
irodalmunk terén. Csak egyházi beszéde már két kötet 
jelent meg, s a fiatalabb nemzedék talán senkit sem pré-
dikál szivesebben, mint őt. Beszédeinek szóban forgó 
harmadik kötetét Kiss Áronnak, a tiszántúli kerület ősz 
püspökének ajánl ja fiúi kegyelettel. 

A kötetben van 17 egyházi beszéd (prédikáció) és 
függelék gyanánt 5 esketési beszéd. A beszédek túlnyomó 
része alkalmi (13) s csak négy a közönséges közte. 

Az 1. sz. beszéd adventi. Textusa Jel. 3, 20. íme, 
az ajtó előtt állok és zörgetek. Sikerült szép beszéd, de 
nem ártott volna azt a 20-ik verset egészen felvenni és 
akkor milyen természetes és szép lett volna a befejezés 
és milyen igaz. 

A II. sz. karácsonyi beszéd textusa, kijelentett felosztása 
nagyon jó, de a kivitel nem sikerült úgy, mint a diszpo-
zíció. A második rész teszi nehézkessé és egyenetlenné 
az egyébként szép beszédet. 

A sorban III. sz. beszéd újévi. Textusa Filip. 3, 14. 
A mint maga a szerző is észrevette, — legalább a tehető 
ellenvetések ellen való védekezése azt mutat ja , — a z első 
rész épen az ellenkezőjével foglalkozik textusa utasítá-
sának, t. i. emlegeti a multakat. A mi onnan származik, 
mert a textus nem időbeli kezdésre vonatkozik, mint az 
újév, hanem egy bizonyos lelki állapotnak a leírása. Az 
apostol ugyanis sikereinek titkát akar ja megértetni és 
az igaz keresztyénségef a filippibeliekkel. Ezért ír ja nekik: 
»feledve azokat, melyek a j i á t a m megett vannak«, t. i. az 
ő zsidóságát, körülmetélkedett voltát stb., mint a 3 — 7 . 
versben írja. A textusnak és főtételének ezen ellenmon-
dását azután nem tudja feledtetni szerzőnek szónoki töké-
letessége sem. 

A következő, a IV. sz. farsangi beszéd egy kevéssel 
bővebb textusánál. A textus ugyanis, Péld. 22, 1. csak 
kedvességről szól, míg a beszéd egyebekről is. 

Az V. sz. virágvasárnapi és a VI. sz. aratási, szép 
sikerült beszédek, melyekben még csak szépséghiba sincs. 

»Kétféle aratás« címet visel a VII. sz. beszéd, csak 
hogy ennek a textusa, Jel. 14, 15. csupán egyféle ara-
tásról szól. Igaz , hogy a beszéd is egyfélét tárgyal, de 
nem azt, a mit textusa. A Jel. 14, 15. Joel 3-dik fejeze-
tebői való idézet, hol a Josafát völgyében leendő népek 
nagy aratásáról van szó; de a Jelenések könyve is hatá-
rozottan arról szól, míg szerző a mezei aratásról óhajt 
beszélni. 

A VIII., IX. és a X. is szép beszédek, csak az 
utóbbinak a textusa csonka, mert Filip. 4, 11. verséi a 13. 
vers nélkül sem megérteni, sem magyarázni nem i^en lehet. 
Szerző is látta ezt beszédje folyamán, mert felhasználja 

a 13. verset, de nem »vezető gondolat*-ként, csak úgy 
mellesleg. 

A XI., XII. és XIII. beszédek bármely mértéket meg-
ütnek. A XIII. ugyan abban a hibában leledzik, mint a 
a X-dik. ugyanis csonka a textusa. 

A XIV. beszéd bibliamagyarázat gyermekek szá-
mára. Ugy tetszik nekem, hogy Lévay, a ki olyan erős a 
rendszeres beszéd szerkesztésében, az egyszerűbb homilia 
Írásában gyöngébb. 

A kötet legkiválóbb darabja kétségtelenül a XV. sz. 
lelkészavatási beszéd, a mely Lévaynak minden jó tulaj-
donságával ékeskedik. Helyes és pontos Írásmagyarázat , 
szerkezeti korrektség, nyelvében numerus, — ezek a 
tulajdonai avat ják a beszédet igazi klasszikus beszéddé. 

Helyes munka a két utolsó, a XVI. millenniumi, s a 
XVII. Erzsébet királyasszony emlékére tartott beszéd is. 
De a textusuk nem áll valahogy velük elég szerves össze-
függésben, különösen az utóbbié. 

A »Függelék*, mint említém, öt esketési beszédet 
tartalmaz. Hát ha én szerzőnek vagyok, ezeket nem adom 
ki. Az első lenne a legértékesebb köztük, de az annyira 
alkalomszerű, hogy abban a pillanatban megszűnt létjoga, 
mikor Ammenje elhangzott. A többi, hogy is mondjam 
csak, nem irodalmi becsű. Olyan locus communisok, a mit 
minden pap elmondott már néhányszor. Egyáltalán az 
esketési beszédekben nem tudtam megtalálni Lévay Lajost, 
az édesszavú prédikátort , sem az érdekes írót. 

Lévay beszédei azt a genret. képviselik egyházi be-
széd i rodalmunkban, a mit a népdal és a mese az egye-
temes irodalom terén. A mese egyszerű ; igénytelen hangján 
a pásztorsíp közvetlenségével szólnak hozzánk 'beszédei. 
De egyszersmind a mese igazságával is, melynek alapja 
a nép lelkében élő örök igaznak szeretete, Lévay beszéd-
jeiben pedig az evangélium kősziklája. Lévay szereti az 
evangéliumot és követi. S ha néha-néha szónoki művé-
szete elcsábít ja tőle. beszédje hatása bánja meg. 

A pásztorsíp édességével szólnak hozzánk beszédei, 
mondám. Tény az, hogy Lévay nyelve egészen magára 
áll a prédikáció-irodalomban. Nem szorosan vett népies. 
De szerencsés vegyüléke Szoboszlai Pap István és Dobosék 
nyelvének a népiessel. Találó idézetei, numerosus mondat-
fűzése, hangulatának lassú méltósága, mely annyira meg-
felel a magyar szív hangulatának : — ezek teszik őt stílusá-
ban olyan szinte egyedül valóan kedvessé (Azt hiszem, 
az ő könyvébői forog közkézen a legtöbb az újabb enemű 
munkák közül.) 

Beszédjeinek szerkezete olyan, mint a dalé ; kerek, 
harmonikus. Alig olvastam szerencsésebb kezű szónokot, 
dispoziciót tekintve, nála. Bitka eset az. hogy diszhar-
mónia legyen beszédeiben; csak ott, hol textusát nem 
érti meg. 

Gondolatmenete logikus, sohasem mesterkélt. Épen 
azért nagyon könnyű a tanulásra. Ezért szereti Őt a 
Timotheusok fiatal serege annyira. De ez a közönségre 
való nagy hatásainak is titka. Mert hiába, a beszédnek, 
mit egyszer hallunk, igen természetesnek, nagyon biztos 



logikával Írottnak kell lennie arra, hogy a hallgató egy-
szeri hallásra elvigye. Mint a sikerült dal, ahogy egyszerre 
a fülébe mászik az embernek, olyanok ezek a beszédek. 

Legeslegnagyobb erénye pedig Lévay beszédeinek 
az evangélium, melyet prédikál. 

Ezek a jó tulajdonságok megvannak Lévaynak ezen 
kötetében is egytől-egyig. Fentebb elmondtuk kívánsá-
gainkat is, nem gáncsolódásból, de az igazságért, és azért, 
mert szeretnénk Lévayt még magasabbra emelkedni látni; 
ezért takarítjuk el lábai elől az akadályokat. 

A ki szereti a népies, egyszerű, de a mellett mű-
vészi szép, hathatós és evangéliumi szellemű beszédeket, 
akár studiumra, akár szószéki előadásra : az szerezze 
meg Lévay III. kötetét is, (melyet nálunk ékesebbszólóan 
ajánl két öregebb testvére). Gyönyörűséget fog találni benne, 
mint mi is találtunk. 

Gergely Antal. 

E G Y H Á Z . 

Lelkész vá la sz tás . A nagy-bózsvai (abauji egyh. 
megye) ref. egyház Sallai Sándor, erdőhorvátii lelkészt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Lelkészbe ik ta tás . A fürészmezei ág. hitv. evang-
egvház f. hó 21-én iktatta be hivatalába, egyhangúlag 
megválasztott uj lelkészét; Petrovics Pált. A beiktatást 
Borcsa Mihály és Kis Árpád lelkészek közreműködésével 
Moór Gyula, brassói főesperes végezte, s az ünnepélyen 
a gyülekezet tagjain kivül részt vettek a környék papjai, 
tanítói és intelligens világiai. Az uj lelkész másnap tartotta 
meg beköszöntő beszédét, s mind ez, mind Petrovics Pál 
egyénisége biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a sok 
viszontagságon keresztülment s most újonnan alakult 
fürészinezei egyház benne oly lelkészt nyert, a kinek hűsé-
ges pásztorkodása alatt boldogságát meg fogja találni. 

Tanácsbiró-vá lasz tás . A felső-borsodi ref. egyház-
megye, 36 szavazattal 13 ellenében, Bodnár István, sajó-
velezdi lelkészt választotta meg tanácsbirájává. 

Ki lesz a z erdé ly i p ü s p ö k ? Ez a kérdés foglal-
koztatja most az erdélyi ref. egyházkerület tagjait, s érde-
kel minket is, mert igen fontos, hogy az erdelyi püspöki 
székre egy oly férfiú kerüljön, a ki kész is, képes is fel-
venni az építés eszközeit, a melyek Szász Domokos hatal-
mas kezéből hihullottak, s a ki mérsékletével, bölcseségé-
vel megtalálja a kivezető utat azokból a dolgokból, a me-
lyek méltó aggodalommal töltötték el még a más egyház-
kerületbeliek lelkét is. A mint halljuk, három kandidátus 
neve van forgalomban. A papság egy része dr. Bartók 
Györgynek, a generális nótáriusnak és helyettes püspöknek 
nevét emlegeti; — a második rész Szász Gerő, kolozs-
vári lelkész mellé kész sorakozni; míg a világi és pedig 
a hangadó világi elem Kenessey Bélát, a kolozsvári theol. 
fakultás igazgatóját óhajtaná a püspöki székbe ültetni. 
Hogy a három közül melyik lesz a győztes, az majd a 
püspökválasztó közgyűlésen fog eldőlni. A közgyűlés össze-

hívása azonban még késik, a tavasznál előbb alig is fog 
összeülni, mert az igazgatótanácsnak előbb még sok fontos 
dolgot kell tisztába hoznia. 

Új m i s s z i ó i l e lkészek . A dunántúli szlavóniai 
misszióban a brekinszkai állomásra Dömötör Lajos, inkei 
lelkészt, — az uljaniki állomásra pedig Zmalla Marx 
Jánost nevezte ki Antal Gábor dunántúli püspök misz-
sziói lelkészekké. 

Az ú j - s z ö v e t s é g á tdo lgozása . Csak nemrégen 
örültünk mindnyájan az átdolgozott ó-testamentom meg-
jelenésének s mondtunk köszönetet az angol bibliaterjesztő 
társaságnak nagylelkűségéért, a melylyel annak a nagy 
és üdvös eredményű munkának létrejövetelét lehetővé 
tette, s már is új örömhírt közölhetünk protestáns egy-
házaink tagjaival. Duka Tivadar, hazánk és egyházunk 
lelkes fia, a Brit- és külfföldi bibliaterjesztő társaság 
igazgató-tanácsának tagja, a felől értesítette Szász Károly 
püspök urat, hogy a társaság, teljesen meg levén elégedve 
az ó-testamentom átdolgozásával, elhatározta, hogy az 
új-testamentom könyveit is, saját költségén átdolgoztatja. 
A nemes társaság egyszer már áldozott e célra, de az 
átdolgozott szöveg nem felelt, meg a kívánalmaknak, még 
ismételt javítások mellett sem. Most újra kész áldozni, 
csakhogy egy igazán jó teljes bibliát adhasson kezünkbe. 
Örömmel, hálával adunk e nemes szándék felől hírt, és 
bárcsak minél előbb megérnénk annak megvalósulását. 

A kispesti ref. egyház önállósítása. A kispesti 
ref. egyház önállósítása szépen halad célja felé. Folyó 
hó 8-án Szánthó János, pestmegyei esperes úr elnöklete 
alatt egyházi közgyűlést tartottak, melyen konstatálták, 
hogy az egyházi adók befizetése örvendetesen folyik, úgy 
hogy az egyház, a kongrua-törvény által kilátásba helye-
zett támogatás mellett, az önálló lelkész fizetését meg fogja 
bírni. Ezért elhatározták, hogy a lelkészválasztás előkészí-
tését haladék nélkül megindítsák; egyszersmind abban is 
megállapodtak, hogy addig, a míg rendes lelkészt választ-
hatnak, Szász Károly püspök úrtól helyettes-lelkész kiren-
delését kérik. A kérelem az egyházközség nagy örömére 
teljesíttetett: püspök úr f. hó 27-én kelt leírásában dr. Vá-
sárhelyi Józsefet küldötte ki Kispestre adminisztrátorul, a 
kitől párszori ottani működése alapján, az egyház jövendő 
fejlődése érdekében igen sok jó várható. A szervezés 
rendes teendőin kivül tervbe van véve az egyházi elet 
fellendítése, az evangélizáció, a mire ottan a lakosság 
szétszórtságánál s a vegyes házasságok nagy számánál 
fogva igen nagy szükség van. Üdvözöljük a serény ifjú 
egyházat jó szándékú buzgólkodásáért s az új h. lelkész 
működésére sikert és áldást kivánunuk! (fg.) 

Áttérések a r e f o r m á t u s egyházba . A mult évben 
hirt adtunk már a felől, hogy a szlavóniai Maradék magyar 
nyelvű lakosai tömegesen áttértek a róm. kath. egyházból 
a ref. egyházba. A mult évi egyházkerületi közgyűlés, az 
uj hívek kértére helyettes lelkészt rendelt a számukra 
Kuliffay István személyében, a ki buzgó odaadással szer-
vezte az egyházat s hirdette nekik a Krisztus tiszta evan-
géliumát. Hogy működésének milyen áldásos sikerei vannak, 



mutatja az, hogy legújabban ismét 16 család csatla-
kozott a ref. egyházhoz, és pedig nem is a róm. katho-
likusok, hanem a nazarénusok közül, s nem sokára még 
24 család fog áttérni. A maradéki magyar róm. katholikusok 
közül ugyanis, hogy anyanyelvüket megőrizhessék s hogy 
az evangéliumhoz jussanak, többen nazarénusokká lettek: 
most azonban, a mikor megtalálták azt az egyházat, a 
mely megtartja magyarságukat is és az evangélium vilá-
gosságában is részelteti őket: tömegesen térnek át a ref. 
egyházba. Szívesen, keresztyéni szeretettel üdvözöljük a 
helyes útra térteket; de üdvözöljük a buzgó helyettes 
lelkészt is, a ki rövid idő alatt oly szép sikereket tudott 
elérni. Csak bátran előre ! a Krisztus evangéliuma Istennek 
ereje minden hívőnek üdvösségére. 

Kongrua ivek revíziója. A dunamelléki ref. egy-
házkerület esperesi kara, Szász Károly püspök úr elnök-
lete alatt folyó hó 1-én revideálta a konventi bizottság 
által hozzá visszatett kongrua kimutatásokat. Minden egyes 
ívet felülvizsgálat alá vetettek, a konvent s újabban a 
konventi bizottság által kiadott utasításoknak megfelelőleg, 
s minden egyes esperest utasítottak a szükséges módosí-
tások megtételére. Nehéz munkát végzett a revideáló es-
peresi kar, miután a beterjesztett íveket minden bírálat 
nélkül kapta vissza s igy valamennyit össze kellett hason-
lítani a kiadott utasításokkal. A figyelmes és lelkiismeretes 
összehasonlításnak mindenesetre meg lett az az üdvös 
eredménye, hogy a konventi bizottság nem fog kifogásolni 
valót találni a dunamelléki egyházkerület jelentő iveiben. 

Az a l só -baranya-bács i e g y h á z m e g y é n e k mint-
egy húsz tagból álló küldöttsége tisztelgett folyó hó 2-án 
Cseh Ervinnél, az egyházmegye' gondnokánál horvát-
slavon miniszterrré kineveztése alkalmából. A küldöltség 
megelőzőleg Szász Károly püspök úr előtt tolmácsoltatta az 
egyházmegye őszinte részvétét Szabó Péter esperes által 
Szász Domokos elhunyta felett.. 

E v a n g é l i u m i konferenc iák a fővárosban. Evan-
géliumi prot. értekezletek tartásának szükségességét mon-
dotta ki január 3-án a reform, theológia nagytermében 
tartott előértekezlet, mely Bachát Dániel főesperes és 
Ssilassy Aladár gondnok elnöklete alatt folyt le. Az érte-
kezleten jelen voltak Szász Károly, Papp Károly, dr. Moody 
András, Gladischfesky Károly, Haypál Benő, Gergely 
Antal, Webster F. I., Fábián Dénes, Csűrös István, Kovács 
Lajos református, Schrantz János, Horváth Sándor, Be-
reczky Sándor, Paulik János, Gjessing R. norvég misz-
szionárius, Sass Béla evangélikus lelkészek ; Farkas József, 
Petri Elek, Szőts Farkas, Hamar István theol. tanárok, 
Molnár Sándor főg. igazgató, Viktor Bernát a brit és külf. 
biblia-társulat ügynöke s néhány érdeklődő tagja a refor-
mátus ifjak egyesületének. Az előkészítő értekezletet a 
fővárosi prot. lelkészekkel való megbeszélés folytán Szilassv 
Aladár gondnok és Szőís Farkas theol igazgató hivták 
össze. A »Jövel Szentlélek« eléneklése után Bachát Dániel 
főesperes mondott szép fohászt s azután Ssilassy Aladár 
gondnok ecsetelte az összejövetel célját. Általános helyeslés 
kíséretében hangsúlyozta, hogy ezek a konferenciák alkal-

mat akarnak nyújtani arra, hogy a székesfőváros különböző 
protestáns körei egymással 'személyesen érintkezhessenek, 
közös szükségeikről és közös feladataikról bizalmasan és 
barátságosan tanácskozzanak, hogy a szivekben élő keresz-
tyén közösség érzetét ápoljuk és testvériesen és közös 
munkában is kifejezésre juttassuk*. Az értekezletek rész-
letesebb programmját Szőts Farkas, theol. igazgató vázolta, 
abban az előadói beszédben, mely Lapunk más helyén 
olvasható. 

A tetszéssel fogadott előterjesztéshez először dr. Moody 
András, skót lelkész szólott, hévvel, melegen és meglepően 
folyékony magyarsággal. Örömmel üdvözli a konferenciák 
eszméjét s hozzájárul az előterjesztett módozatokhoz. Az 
érintkezéstől és társadalmi egyesüléstől sok jót vár. A 
rokon erők egyesítéséből erőgyarapodás várható. A pátens 
korából való példát idéz, mikor Török, Székács, Ballagi, 
és van Andel, az akkori skót misszionárius együttes mű-
ködésének köszönhető az angol kormány közbelépése és 
ezzel a pátens visszavonásának kieszközlése. Készséggel 
csatlakozik az üdvös mozgalomhoz. — Szász Károly 
püspök szintén melegen üdvözli a protestánsok társadalmi 
érintkezésének sokat igérő eszméjét; hangsúlyozza szük-
ségét, igéri támogatását. Az eszmét minden prot. keresz-
tyén csak helyeslőleg fogadhatja. Egyszersmind javasolja, 
hogy a konferenciák vezetését prot. gyakorlat szerint egy 
lelkészi és egy világi tagból álló elnökségre bízzák; elnö-
kükül pedig ajánlja Bachát Dániel főesperest és Szilassy 
Aladár gondnokot, mely ajánlatot az értekezlet nagy tet-
széssel egyhangúlag elfogadott. Ezután Szilassy Aladár, 
megválasztott világi elnök az intéző bizottságra nézve 
tett javaslatot, mit az értekezlet szintén elfogadott. Az 
intéző bizottságba beválasztattak Szász Károly, dr. Moody 
András, Schrantz János, Horváth Sándor, Scholtz Gusztáv, 
Gladischefsky Károly, Haypál Benő és Kovács Lajos lel-
készek, de kimondatott, hogy a csatlakozásra felkérendő 
világi urak közül szintén választandók bizottsági tagok. 
Az értekezlet titkárává Szőts Farkas, theol. tanár, jegyző-
jévé Paulik János vallástanár választatott. Végül kimon-
datott, hogy minden hónapban egyszer, a bizottság által 
megállapítandó napon a protestáns konferenciák megtar-
tassanak, arra a lelkészek által kijelölt érdeklődő világi 
urak, továbbá a főváros összes s. lelkészei és katekhetái 
meghívandók. — A szép kezdeményezésre szivünkből 
kívánjuk a kegyelem Istenének áldását. (F.) 

I S K O L A . 

Uj va l l á s tanár . A budapesti ref. egyház a Marton 
Lajos távozásával megürült vallástanári állásra dr. Bal-
tazár Dezsőt neveztette ki. Szívesen üdvözöljük. 

A budapesti ref. theologiai akadémián január 
hó 15 tői február hó l-ig tartattak meg a félévi kollok-
viumok. Folyó hó 2-án, a theol. választmány jelenlétében 
az első évesek félévi vizsgálata folyt le szép sikerrel. 



EGYESÜLET. 
A N a g y p é n t e k i R e f o r m á t u s T á r s a s á g igazgató 

választmánya január 30-án ülést tartott, melyen jelen 
voltak gróf Festetich Andörné elnök, Hegedűs Sándorné 
alelnök, Bálint Sándorné, Töröli Pálné, Boné Gézáné, 
Wohl Janka, Csánki Dezsőné női választmányi tagok, 
továbbá dr. Kiss Áron elnök, Takách László gondnok, 
Szőts Albert, Hegedűs István, Petri Elek, Komáromy Lajos, 
Szőts Farkas, Porteleky Gyula választmányi tagok. Ülés 
elején dr. Kiss Áron ügyvivő elnök tett jelentést a folyó 
ügyekről, kiemelve, hogy mind a tervbe vett »Otthon* 
épités ügye, mind az építésre szükséges anyagi erő növe-
kedése örvendetesen halad előre. A gyermek-otthonra 
Sándy Gyula fővárosi építész készített tervet a választmány 
adta utasítás szerint. Az »Erzsébet-ház« (néhai Erzsébet 
királynénk nevéről elnevezve) 50 gyermek, fiú és leány, 
elhelyezésére szánt emeletes épület, melynek alagsorán a 
főző- és mosókonyha, az étterem s a cselédlakások, I. 
emeletén a tanítói lakás, a tantermek és az imaterem, 
II-dik emeletén a fiúk és leányok háló-termei lesznek elhe-
lyezve. Az egész épület építési költsége 25 ezer frt. A választ-
mány az építész által bemutatott és részletesen indo-
kolt épülttervet részletes megvizsgálás végett az épí-
tési bizottságnak adta ki, melyet az elnökségből, Ta-
kách László gondnokból és Nagy Dezső, Kún Gyula 
és Petz Gyula építő szakértőkből szervezett. Majd a tár-
saság gondnokának, Takách Lászlónak pénzügyi jelentését 
és számadását hallgatta meg a választmány. E szerint 
a Társaság bevett a mult évben: tagsági díjakból 2030 frt 
50 krt, adományokból 5982 frt 32 krt, fekvőségek bér-
letéből 40 irtot, tőkék kamatjából 1072 frt 78 krt, alapít-
ványokból 5631 frt 05 krt, s így összesen 12,727 frt 
25 krt, mely bevétellel szemben az összes kiadás 746 frt 
1 kr. volt. A Társaság vagyona a mult évben összesen 
11,981 forint 24 krajcárral szaporodott, mely szapo-
rodásban legnagyobb tétel a báró Hirsch Klára által, 
Hegedűs Sándorné közbenjárására adott 5000 forint, a 
székesfőváros által kifizetett 2500 frtos építési segély, 
a Bálint Sándorné által gyűjtött 2430 frt értékű tégla és 
a gróf Karácsonyi-alapból nyert 100. frt adomány. A Tár-
saság összes vagyona a mult év végén 65.422 frt 84 kr. 
volt, mely összegbe bele van számítva a budai telek 
(18,340 frt) és a kamara-erdőbeli telek ('13,878 frt) becs-
értéke is. A választmány örvendetes tudomásul vette a 
Társaság vagyonának e jelentékeny szaporodását. Majd a 
gondnok által előterjesztett építési és fenntartási költség-
vetési tervezetet hallgatta és vitatta meg a választmány. A 
helyzet képe röviden ez : Az építés kerül 25 ezer frtba, 
felszereléssel 31—32 ezer frtba, az évi fentartása pe-
dig mintegy 10 ezer frtba, a minek 100 ezer frt tőke 
felel meg. A Társaságnak a mozdítható vagyona azon-
ban csak mintegy 3 2 — 3 3 ezer frt, minthogy a telkek 
értéke most nem képvisel gyümölcsöző vagyont. A vá-
lasztmány tehát azon dilemma elé került, hogy vagy föl-

építteti az otthont, de akkor nem marad pénze a gyer-
mekek tartására, vagy megkezdi a gyermek-mentés 
munkáját, de akkor nem tud építeni. A választmány, be-
ható eszmecsere után Hegedűs István indítványára abban 
állapodott meg, hogy 1899 ben felépítteti a gyermek-ott-
hont, de 1900 őszéig nem nyitja meg, hanem a gyerme-
kek tartására ismét tovább gyűjt és tovább zörget. Meg-
keresi a fővárost, megkeresi a kultusz- és a belügyminisz-
tériumot fentartási segélyért s ágy-alapítványokat, évi 
adományokat és segélyt gyűjt egyeseknél is. Ezzel a 
határozattal döntő lépést tett a N. B. T., melynek nemes 
célja az, hogy az elzüllött gyermekeknek nevelő otthont 
építsen. S miként eddig mind az egyesek és a társada-
lom, mind a hivatalos körök dicséretes támogatásban 
részesítették, — jövőre, mikor a gyermek-mentés munká-
ját tényleg megkezdi, bizonyára még hathatósabb gyámo-
lításhan fogják részesíteni ezt a nemes hivatása magas-
latán álló Társaságot. Az elzüllött gyermekek jóranevelé-
sének ügye hazánkban bizonyára minden igaz honfit 
közelről érdeklő nemzeti és társadalmi kérdés, s így re-
mélhető, hogy a N. B . T., törekvését ezután is sokan 
fogják, úgy erkölcsileg, mint anyagilag gyámolítani! (F.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* E g y h á z i l a p o k s a j t ó p e r e i . A budapesti büntető-

törvényszék sajtórendőri kihágás miatt felelősségre vonta a 
Religió szerkesztőjét, dr. Breznai Bélát, miután a lapban 
néhány oly cikk jelent meg, a melyben az ügyészség 
politizálást látott. Mult hó 31-én volt a tárgyalás, a melyen 
a vádolt lapszerkesztőt dr. Gür^ther Antal fővárosi ügy-
véd védelmezte, és pedig oly sikerrel, hogy a törvényszék 
a vádat elejtette. Érdekes a dologban az, hogy a védő-
ügyvéd a protestánsok vallásszabadgyakorlási és védeke-
zési jogán építette fel argumentációját. Az 1790/91. törvény 
kimondotta — mondá Günther — hogy a protestáns vallás 
gyakorlása és védekezése nem vonható politikai üldözés 
alá. Az 1848-iki törvény teljes egyenlőséget állapított 
meg a római katholikusok és a protestánsok között, a 
vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895-ki törvény pedig 
minden vallás számára biztosította a gyakorlás szabad-
ságát. Ennélfogva a vallási tárgyú cikkek számára fel-
mentést kért, annál is inkább, mivel a vallás és a poli-
tika közti határvonalat megvonni, az egyoldalúság veszé-
lye nélkül bajos, sőt legtöbbször lehetetlen. Ezt a véde-
kezést a törvényszék elfogadván, a szerkesztőt a vád alól 
felmentette. — Ugyancsak meggyűlt a baja az ügyész-
séggel a Sárospataki Lapoknak is. A mult évi 51-ik s a 
jelen évi 1-ső számban ugyanis Harangodi két cikket írt 
a Miniszteri ünnepek* cím alatt, s ezek miatt, miután 
politizálást lát bennök, pert indított az ügyészség a lapot 
kiadó irodalmi kör, illetőleg annak képviseletében Mak-
láry Pap Miklós ellen. Reméljük azonban, hogy a bíró-
ság a Sárospataki Lapokat is teljesen fel fogja menteni; 
mert hiszen lehetetlen, hogy az egyházi sajtó hozzá 



ne szólhasson a kormány olyan intézkedései ellen, a me-
lyek az egyház szervezetét, vagy vallásos meggyőződését, 
sértik. Ha ily szájkosarat tennének reánk ,akkor minden 
egyházi lapnak meg kellene szűnnie. 

* Bora Katal in. Január hő 29-én volt négyszáz éve 
Luther felesége. Bora Katalin születésének. Bora Katalin 
1499. január 29-én született nemesi családból. Kora ifjú-
ságában a Grimma mellett fekvő Nimptsen kolostorba 
adták. Mikor Luthernek a papi és kolostori dorbézolá-
sokról szóló könyve a kolostorba bejutott, kilenc apáca a 
könyv hatása alatt elhatározta, hogy a kolostorból meg-
szökik. Luther tudtával és három torgaui polgár segítsé-
gével meg is tették ezt és Wittenbergába mentek, a hol 
gazdag családok befogadták őket. Bora Katalin előbb egy 
Baumgarten Jeromos nevű diákba szeretett bele, a ki 
azonban nem akarta elvenni a szegény leányt. Majd egy 
prot. lelkészel kombináltak, de Katalin nem akart hozzá-
menni. hanem Lutherhez — úgymond — hozzámenne. 
Ez a nyilatkozat bírta rá Luthert a Bora Katalinnal való 
házasságra. Barátainak nagy meglepetésül szolgált, mikor 
hírül adta nekik, hogy 1525 június 13-án lesz az eskü-
vője. Luther ekkor negyvenkét éves volt, Katalin pedig 
huszonhat. Egyik tanú Kranach Lukács volt, a híres karri-
katura rajzoló. Katalin nagyon jó háziasszony volt. Fér-
jével mindig jól élt. Mikor Luther betegeskedni kezdett, 
szeretettel ápolta. 1546-ban, Luther halála után, anyagi 
gondokkal kellett küzdenie. Az 1552-iki pestis elől elme-
nekült Wittenbergáböl, de útközben kiesett a kocsiból. 
Súlyosan megsebesülve vitték Torgauba. a hol 1552. de-
cember 20-án meghalt. 

* Le az Is tenne l . Hogy mennyire elvadulhat a 
hitetlenség emlőjén felnőtt emberi lélek s vakmerőségében 
hogy fordul teremtője ellen, szomorúan mutatja az, hogy 
a párisi községtanácsban egy Couvert nevű képviselő 
interpellációt intézett a polgármesterhez, hogy meddig tűri 
el a szabadgondolkozás hírében álló hatóság, hogy a köz-
ségi iskolák tankönyveiben »bol nyíltan, hol leplezetten 
Isten nevével találkozzanak*. Fel is olvasott egy pár 
szemelvényt a tankönyvekből Couvert úr. így például 
»visszaélésnek« tekinti a következő szavakat a tankönyvek-
ben : >Ha veszedelmek környékeznek, önkénytelenül belo-
pódzik szivünkbe a névtelen sejtelem, hogy van, sőt kell 
egy magasabb erőnek lenni, mely sorsunkat gondviselés-
szerűen intézi.* A szabadgondolkozó azt követeli, hogy 
az ilyen népbutításra irányzott kitételeket könyörtelenül 
kiirtsák a tankönyvből. »A városi tanács már évtized 
előtt kimondotta — így végezte vakmerő szavait Couvert 
— hogy: le az Istennel 1 s íme még gyáván eltűrjük a 
babonás hitnek terjedését, mintha az ember sorsát túlvi-
lági gondviselés intézné.« Paris város szégyenére nem 
találkozott senki, a ki a vakmerő ember istenkáromlását 
ott a városi tanácsban megtorolta volna. 

* A n a g y p é n t e k m e g ü n n e p l é se tárgyában javas-
latot terjesztett be a porosz vallásügyi miniszter az urak 
házához. A javaslat szerint a nagypéntek, mint Krisztus 

halálának napja egész Poroszország területén polgári ünnep-
ként is megülendő. A megokolás kiemeli, hogy a nagy-
péntek az evangélikusoknak is szent ünnepük, s ha egyes 
tartományokban eddig nem ünnepelték meg, ezentúl szük-
ségesnek tar tanák kötelezőleg az egész országban általános 
ünnepnek kimondani 

* A La dormition de la sainte vierge nevű 
területnek a német császár által a német róm. katholi-
kusoknak adományozásával kapcsolatban érdekes felemlí-
teni, hogy a Mária szunnyadozásáról szóló legendával 
legelsőben dr. Beunráth, bonni tanár foglalkozott behatóan. 
A legenda a 4-ik században fejlődött ki, de kettős variá-
cióban. Az egyik szerint Mária Ephesusban halt meg. a 
másik szerint pedig Jeruzsálemben. A róm. kath. egyház 
ez utóbbi variációt kanonizálta, Jellemző azonban, hogy 
e legendát I. Ince (405) és Gelasius (496) római püspö-
kök hamisításnak jelentették ki s annak terjesztését és 
olvasásat megtiltották. 

180/T898. G. A. K. P á l y á z a t . 

A Glosius Artner Karolina-féle alapítványt kezelő 
bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a fentirt alapít-
ványból két, egyenként. 525 frtos, azaz ötszászhuszonöt 
forintos ösztöndíj osztandó ki oly magyarországi szár-
mazású, ág. hitv. evang., feddhetlen erkölcsi jellemű és 
jeles szorgalmú, szegénysorsú ifjaknak, kik tanulmányai-
kat a természettudományokra való főtekintettel valamely 
külföldi egyetemen vagy műegyetemen folytatván, tanári 
vagy műszaki pályára készülnek. 

Ezek az ösztöndíjak az 1899/1900. tanévre fogván 
kiosztatni, elnyerhetésük céljából pályázat nyittatik és a 
fenti módon minősített műegyetemi hallgatók vagy tanár-
jelöltek felhivatnak, miszerint a fenti körülményeket igazoló 
és különösen a magyar nyelvbeni jártasságot is kellően 
tanúsító okmányokkal támogatott folyamodványaikat 1899. 
évi június hó 30-áig az alólirott bizottsághoz címezve a 
bizottság jegyzőjénél (lakik: V., Bálvány-utca 8. szám) 
nyújtsák be 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes tanárjelölt 
vagy műegyetemi hallgató két részletben, és pedig az elsőt 
a külföldi egyetemen történt beiratását igazoló bizonyít-
vány és a szabályszerűen kiállított nyugta beküldése után 
az iskolai év elején, a másodikat a második félévre tör-
tént beiratást igazoló okmányok beküldése után a máso-
dik félév elején fogja posta utján megkapni. 

Kelt Budapesten, a Glosius Artner Karolina-féle ala-
pítványt kezelő bizottság 1898. évi december hó 12-én 
tartott üléséből. 

Dr. Králik Lajos, 
bíz. elnök. 

Dr. Zsigmondy Jenő, 
biz. jegyző. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CB. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTE 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 

Szerkesz tőség: 
JX. kerület, 'Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kézira tok 

cimzendök. 
IiJa<lő-liivatal : 

Hornyti uszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hi rdet , d i j ak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasarnap. 

Előfizetési ára : 
Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Erjyes szám fira. SO kr. 

Körlelkészek az erdélyi egyházkerületben. 
(Ajánlva az egyetemes konvent szives figyelmébe.) 

A missziói egyházak lelkészei azok, a kik 
a mi erdélyi egyházkerületünkben körlelkószek-
nek neveztetnek. De azért ezeknek jogi helyzeté-
ben mégis van valamiféle sajátos vonás, a minél-
fogva meg lehet különböztetni a körlelkószeket 
a missziói lelkészektől. Munkakörük ugyanaz, 
épen úgy, mint már eredetük is ; hanem jogaik, 
— vagy talán azt is mondhatnók: existenciájuk, 
— lényegesen eltérők. 

A körlelkészeknek sajátos helyzete egy igazi 
erdélyi specialitás ós pedig az ujabb fajtából, a 
mi arról tanúskodik, hogy az AC. ós CC., meg 
a százados különélésnek nem csak a múltra 
nézve volt meg az a hatása, hogy különleges-
séget tenyésztett, hanem megvan még ma i s ; 
talán meg lesz jó ideig még jövőre is. Ezen 
modern erdélyi specialitást nem igen ismerik 
jól a Királyhágón innen, azért szándékozunk ezt 
ismertetni. Hiszen az egymáshoz közeledés első 
feltétele egymásnak lehetőleg teljes ismerete. így 
reméljük, hogy az unió kapcsainak szorosabbá 
fűzésón dolgozunk, midőn specialitások ismerte-
tésére vállalkozunk. 

A mi a körlelkészségeket illeti, a mi erdélyi 
egyházkerületünk e tekintetben jó példájával 
mindig előljárt. Kackó körlelkészsóge, ezen in-
tézmények első zsengéje, ma már közel 40 társ-
sal dicsekedhetik, melyeket mind a mi nagy püspö-
künk alapított, rendezett, törhetlen munkaerővel, 
nagy körültekintéssel, a ref. egyház és a magyar-
ság érdekében végzett sikerrel ós soha kellőleg 
nem méltányolható fáradsággal. Ha a Királyhágón 
inneni misszió inkább csak az egyháznak: az 
erdélyiek e mellett a nemzetnek is nagy szol-
gálatokat tesznek. Az egyetemes konvent és az 
erdélyi egyházkerület együttes ereje valóságos 
vódvárakat teremtett ezen körlelkészségekben a 
protestantizmusnak ós a magyarságnak egy aránt. 

Nincs elég képességünk, hogy e munka nagy-
ságát ós fontosságát kellőleg méltathassuk; de 
nincs is reá szükség, mert az maga beszól 
magáért . 

De mi most nem erről akarunk tárgyalni. 
A körlelkészség gondolatnak nagyszerű, meg-
valósítva diadalom ; de a körlelkósz, az erdélyi 
körlelkész . . . szolga. Szolga, nem csupán az 
Isten igéjének szolgája., hanem a szeszély, a 
bürokratizmus szolgája, kinek feje felett egyre 
ott lebeg a bizonytalanság Damokles-kardja. 

Midőn az első körlelkószsóg szerveztetett 
Kackó központtal, a lelkésznek sem beállítása, 
sem állandósága, sem szolgálati viszonya nem 
különbözött egyébképen a többi rendes papokó-
tól, csakis a mennyit egy ily diasporális egy-
házközség természetszerűleg magával hoz. Vá-
lasztották a hívek. Választották maguknak állandó 
lelkészül. Választották, hogy a diaszpórában min-
denütt szolgáljon. Tudtunkkal épen így áll a hely-
zet a Királyhágón inneni állandósított missziói 
lelkészekkel is s azért a kackói körlelkósz még 
missziói lelkésznek is volt nevezhető. 

Midőn azonban a mód és alkalom megnyí-
lott ujabb körlelkószsógek szervezésére, —változott 
a körlelkósz helyzete is. Az 1887. óv április ha-
vában tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés 
81-ik jegyzőkönyvi pontjában egy szabályzat fo-
gadtatott el, mely »az egyházkerületi misszió-
papi állomások betöltésének módozatait, a misszio-
náriusok javadalmazását és kötelezettségének meg-
állapítását® foglalja magában. A kerületünkben 
jelenleg érvényben levő Utasítás 199. §-a ugyan-
ezen szabályokat tartalmazza s ezek ma nálunk 
kötelezők, mert »törvények«, csakhogy még is 
némi különbség van az 1887. rk. gyűlés 84. 
pontjában foglalt szabályzat ós az Utasítás 199. §.-a 
között, a mi nem épen előnyös a körleíkószekre 
nézve. 

Ha már most közelebb jövünk a szabály-
zathoz ós ennek az Utasításban levő alakját 



nézzük, igen érdekes képet fogunk kapni ezen 
specialitásról. 

Mellőzve az 199. §. fej.-részét, — melyre még 
visszatérünk, — az a) pontban azt olvassuk, 
hogy a körlelkészek azon egyházmegyébe tar-
toznak közigazgatási, köztörvényszéki, tehát biró-
sági ügyek tekintetében, melyben feküsznek, ille-
tőleg ha a missziói kör több egyházmegye te-
rületére ter jedne ki, a hova az igazgatótanács 
által beosztatnak, mert az igazgatótanács egy-
úttal egyházkerületi állandó missziói bizottság 
is. •— Ez tehát meglehetősen rendén van, csak 
ctZ ct kár, hogy a misszió ügye az egyházkerü-
leti gyűlés kezéből csaknem teljesen ki van véve; 
az csak a jelentéseket szokta tudomásul venni. 

A 199. §. b) pontja szerint a körlelkészi 
állomások, a püspök ajánlatára, az igazgatóta-
nács által töltetnek be. Tehát a körlelkészek nem 
választatnak, hanem kineveztetnek, a mi az egyházi 
törvényekkel éles ellentétben áll. A missziói egy-
házak hívei ki vannak abból a jogból zárva, 
hogy papjaik megválasztására bármiképen is be-
folyhassanak. Lehet ugyan ez intézkedést szol-
gálati érdekkel is indokolni s e felfogás érthető, 
de a törvények megsértése semmi által nem 
menthető. Ez kétségtelenül abusus, hogy más 
szót ne használjunk. 

De ha még csak eddig volna a dolog, az 
még hagyján volna. Most jön egy generális salto 
mortale, a mi még sokkal mélyebben sérti a 
törvényt és sért mindenféle jogérzéket. Íme: »a 
kinevezés életfogytiglan szól, de az egyházi fő-
hatóság fentart ja magának azt a jogot, hogy a 
kinevezettet bármelyik misszionáriusi állomásra 
diszlokálhatja; esetleg utasíthatja arra, hogy egy évi 
időtartam alatt szerezzen magának rendes papi állo-
mástcc. — Az ember esze eláll ezen gallimat-
thias hallatára. Életfogytiglanra szól a kinevezés, 
de a kinevezett diszlokálható. Ez még érthető, 
ha azon felfogásból indult ki a koncipista, hogy 
a körlelkész nem valamely körlelkészségbe ne-
veztetett ki, hanem csak körlelkészszé, tehát oly-
formán, mint a püspök vagy esperes rendelke-
zése alatt álló segédpapok, kik hol ide, hol oda 
rendelhetők. De ki ne látná be, hogy minő mér-
tékben ki vannak téve a szegény körlelkészek 
az esetleges szeszélynek, mily mértékben bizony-
talan az ő életük, a mely bizonytalanság övéiket 
is sú j t ja? 

Híven idéztük az Utasítás eme szakaszát, 
hogy láthassa a szíves olvasó még azt is, hogy 
az áthelyezés nem épen jutalomból történhetik. 
Arról nincs szó, hogy csak nagyobb egyházba 
diszlokálható a körlelkész. Már pedig ha a kör -
lelkészségek egyenlő javadalmazással volnának 

is egybekötve, még akkor sem egyenlő előnyüek 
volnának, a mit a lakóhely különbségében gyö-
kerező okok eléggé magyaráznak. Pedig csak-
nem 6—700 frt különbség van a legjobb és a 
leggyengébb körlelkészi fizetés között, a mint ez 
bármelyik hivatalos kimutatásból látható. Sőt 
büntetés lehet még az összegben, numerice 
nagyobb javadalomra való áthelyezés is, a mint 
hogy van is er re eset, illetőleg lehetőség a mi 
kerületünkben. 

Azonban tegyük fel azon fel sem tehető 
esetet, hogy valaki azt mondaná, hogy a körlel-
késznek még akkor is megvan a kenyere, ha 
az 1150 frttal javadalmazott Petrozsény-Fehérvizi 
állomásról a 422 frt javadalmú Ilosvára helyez-
tetik át; de mit szóljunk alioz, hogy azt a kör -
lelkészt az igazgatótanács »esetleg utasí thatja 
arra, hogy egy évi időtartam alatt szerezzen 
magának rendes papi állomást.« Ez magyarul 
azt teszi, hogy a körlelkésznek felmondhatnak s 
a felmondás határideje egy év. Mi lesz vele, 
ha ezen egy év alatt rendes papi állást nem 
szerez ? Az Utasítás nem mondja meg, de meg-
mondja az idézett jegyzőkönyv, illetőleg az 1 894-ik 
évi közgyűlés illető jegyzőkönyvi számával meg-
állapított egyházkerületi gyámintézeti alapszabály 
19. §-a. Az első szerint »ha misszionáriusi szol-
gálatának 10-dik évét még be nem töltötte, egy 
egész évi fizetését végkielégítésül kap ja ; 10 évi 
szolgátat után pedig a misszionárius-papi nyug-
díjszabályzat szerint, illő nyivgclíj mellett, köz 
kereseti eljárás mellőzésével (1), háratalból nyugdíjaz-
ható®. — Csakhogy a misszionárius papi nyugdíj-
szabályzat, azaz a kerületi nyugdíj-szabályzat már 
megsokalta e liberáliskodást, s azért 19. §-ában 
három évet meg nem haladó szolgálati iclő után 1U, 
három éven felül öt évig terjedő szolgálati idő 
után 1I2, öt éven felül 10 évig ter jedő szolgálati 
idő után egy egész évi fizetést rendel végkielégí-
tésül. Vagyis egy körlelkész »közkereseti eljárás 
mellőzésével« lU, vagy 1/2, vagy x/i évi fizetéssel 
állásából kitehető, ha erre felszóllítatván, ogy 
évig nem szerez magának rendes papi állomást. 
Sőt a mi a nyugdíjazást illeti, erről 1887 ben 
azt rendelte a kerüle, hogy ha a nyugdíj-alap 
nem fedezné a nyugdíjra jogosultak illetményeit, 
a nyugdíj a központi segély-alapból fog fedez-
tetni ; ellenben már 1894-ben ez visszaszivtván, 
megállapíttatott, hogy ha a nyugdíjalap kamatai 
és a járulékok s ezek kamatai a megnyílt nyug-
díj-igényeket nem fedezik, ezen nyugdíj igények 
egyenlő százalékban leszállíttathatnak. — Megem-
líthetjük még azt is, hogy eredetileg a nyugdíj-
jogosultságot nem alterálta, ha a körlelkész 
rendes papi állomásra távozott, ellenben a jelen-
ben érvényes szabályzat erről mitsem tud, sőt 



4. §-a szerint nyugdíji és végkielégítési igényét 
veszti, a ki önként lemond állásáról. 

Nem szólunk arról bővebben, hogy ilyen 
viszonyok között a körlelkósznek nincs nagyobb 
ós hőbb óhaja, minthogy rendes lelkészi állásra 
meneküljön. Kötelezett tagja lévén a kerületi 
nyugdíjintézetnek, ide fizet, illetőleg járandósá-
gából tagdíjait levonják; de szívesen veszti a be 
fizetett díjakat, ha megfelelő rendes papi állást 
szerezhet valahol. — De ha ezt most mellőz-
zük is, lehetetlen reá nem mutatnunk ar ra az 
anomál helyzetre, hogy papot, közkereset nélkül, 
tehát csak úgy brevi manu végkielégíteni és hi-
vatalából kitudni lehetséges. Hiszen ha oly mu-
lasztások, vagy cselekvónyek terhelik, a melyek 
miatt büntethető a pap, a fegyelmi törvények 
ott állanak az egyházi főhatóság rendelkezésére; 
ha pedig ilyenekben nem hibás, miképen tör-
ténhetik meg a hivatalból való végkielégítés, vagy 
nyugdíjazás ? 

Ha a zsinati törvény 191. §-a el nem ren-
delné is, hogy a lelkészválasztás hatálya a meg-
választottnak egész életidejére kiterjed, pusztán 
az erdélyi Utasítás 199. §. b~) pontjának első 
sora, mely a kinevezésről azt mondja, hogy az 
életfogytiglanra szól, már magában kizárná az 
ilyen pap-felmondást. Sajátságos, hogy egy ós 
ugyanazon szakaszban a kodifikátor képes maga-
magának ellent mondani. — A papi állás méltó-
sága, a papra bizott sáfárkodás nagysága nem 
engedi, hogy ma egyáltalában lehessen efféle 
rendelkezés. Maguknak a papoknak kell tilta-
kozniok az ellen, hogy szolgatársaik, kik körlel-
kószségekben vannak alkalmazva, ilyen megalázó 
helyzetben lehessenek. 

Az elmondottakkal még nincs befejezve az, 
a mit az erdélyi kerület a missziói-papokról ren-
dek Az iga, a súlyos részletek elvesztenék fon-
tosságukat, ha melléjük fel nem sorolnók a ked 
vezményeket is. Ezekben tűnik ki igazán az 
egész szabályzat gyarlósága, mert meglátszik, 
hogy a kodifikátornak még csak fogalma sem 
volt arról a roppant súlyú jog- ós móltányosság-
ellenes intézkedésről, illetőleg annak terhes vol-
táról, mikor a keserű lapdacshoz az édes port is 
hozzá keverte. 

íme! A körlelkósz kötelezett tagja az egy-
házkerületi özvegy- árva gyámintézetnek. Hogy 
ez mit tesz, arról már röviden szólottunk fen-
tebb, midőn a végkielégítés és nyugdíj azas gyarló 
és bizonytalan voltára reá mutattunk. — A kör-
lelkész jogosult, de nem kötelezett tag lenni 
egyházmegyéje gyámintézetében. Ehez nincs mit 
hozzá tennünk. — De legérdekesebb a c) pont, 
mely a körlelkószeknek jogot ad (quo iure ?) 

arra, hogy két évet meghaladó misszionáriusi 
szolgálat után másodosztályú, és öt évet meg-
haladó misszionáriusi szolgálat után első osztá-
lyú papi állásra is megválaszhatók. — Tessék 
most megnézni a zsinati törvény 186. §-át és ki 
fog tűnni, hogy a nagy előny, a melyet a kerület 
a terhes szolgálatért és örökös bizonytalanság-
ért ad, igazán semmi, mert csakis elégséges osz-
tályzatú körlelkész ós csakis 2-ik osztályú egy-
házba való pályázásnál nyer előnyt. Jeles ós 
jó épen semmit, sőt a 186. §. sokkal liberáli-
sabb; és még az elégséges osztályzatú is lehet 
öt óv után első osztályú egyházközségben pap, 
ha az Utasítás 199. §-ának c) pontjában foglalt, 
egyfelől nevetséges, másfelől — a formájánál 
fogva — jogosulatlanul statuálhatni hitt előny 
nem kínálkozik is számára. 

Miután a körlelkészek helyzetét ós jogállá-
sát az eddigiekben ismertettük, most még csak 
a statuálás jogalapjára kívánunk egy pár pillan-
tást vetni. 

A körlelkészek viszonyát rendező szabályzat 
1887-ben hozatott. Már ekkor érvényben volt 
a debreceni zsinat 9. §-a, ele általános és ki-
mondott jogelv volt mindenfelé a papi állásnak 
választás útján való betöltése, nemkülönben az 
is, hogy a választás érvénye a megválasztottnak 
egész életére kiterjed. Ezen törvényes intézke-
dések alól nem lett volna szabad egyetlen egy 
kerületnek sem magát emancipálnia. Es vájjon 
az egyetemes konvent, mely egyházi törvényeink 
végrehajtásának őre bír-e tudomással arról, hogy 
az erdélyi kerület a papválasztási törvény két 
legsarkalatosabb elvét a körlelkószekre nézve 
elej te t te ; avagy talán, tekintettel arra, hogy a 
missziói ügyek vezetésére ő van rendelve a tör-
vény által, jóváhagyta volna ezen erdélyi sta-
tútumot? 

Mi azt hiszszük, hogy nem. Végig néztük a 
konventi jegyzőkönyvet attól az időtől fogva, 
hogy Erdélyben a körlelkószsóg betöltésének 
módja szabályoztatott ós nem akadtunk sehol 
nyomára annak, hogy e szabályozás bejelentetett, 
annál kevésbé, hogy jóváhagyatott volna. 

Azonban e szabályzat, mint említve volt, 
belekerült az erdélyi egyházkerület 1895-diki 
Utasításába is. De ez az Utasítás >sem ismeretes 
hivatalosan az egyetemes konvent előtt. Es ezt 
mi már bajnak tart juk ós pedig olyannak, mely 
az egyetemes konvent kötelességét érinti. Az egye-
temes konventnek tudomással kellene arról bír-
nia, hogy a zsinati törvények miképen léptettek 
életbe az egyes egyházkerületekben, vagy p. o. 
épen az erdélyi kerülettel miképen áll a dolog a 
zsin. törv. 8. §-át illetőleg. És ha az erdélyi ke-



rület Utasítását látja, itten szemébe tűnhetett 
volna a körlelkószekre nézve fenálló anomália. 
Ott van az is, hogy a 184. .§. ellenére az erdé-
lyi kerület a minősítésen változtatni akart és 
csak némi tájékozatlanságon mult, hogy nagyobb 
változtatást nem tett. 

Minthogy azonban ezen szabályzat be nem 
jelentetett a konventnek, így a konvent termé-
szetesen ezt és annyi sok más speciális ano-
máliát nem is ismeri. Hogy miért nem jelentetett 
be ezen szabályzat, mi nem tudjuk. A módosítá-
sokat ugyan köteles volna az erdélyi kerület 
bejelenteni, de minthogy »a képviseleti rendszer 
elveivel összhangzócc alkotmány fejlesztésre van 
kerületünk feljogosítva s minthogy ilyen termé-
szetű módosításokat köteles bejelenteni (?), talán 
épen azért maradt ez a modern speciálitás, mint 
ama kategória alá nem tartozó, bejelentetlenül. 
Peclig bizonyára épületes lett volna olvasni az 
»Utasítás« 199. § ának caputjában : »Az 1885-ik 
évi egyetemes konvent 51. illetve 52-ik jegyző-
könyvi számú határozatai alapján létesített misz-
sziói állomásokon működő lelkészekre nézve . . . . 
a zsinati törvényijén kör vonatozott papválasztási eljá-
rástól eltéröleg a következő szabályok vannak 
megállapítva.« 

Ugy tudjuk, hogy a papválasztási szabályok, 
a mint azok a zsinati törvényekben foglaltatnak, 
a 195. §. második bekezdésének végén említett 
kivételtől eltekintve, mind az öt kerületben egy-
formán kötelezők. A mi kerületünk Utasítása 
(81. lap) a zsin. törv. III. rósz. 183—237. §-ait 
csakugyan el is fogadja, és még is a körlelké-
szekre más szabályokat tart érvényben. 

Nem akarjuk tovább fárasztani a t. olvasó 
türelmét, ós berekesztjük elmefuttatásunkat. Meg-
győződésünk szerint az erdélyi kerületben a kör-
lelkószekre nézve fenálló szabályzatban az egy-
házi törvények, a lelkészek és pedig az összes 
lelkészek érdeke, sőt magának az egyetemes 
egyháznak java, a protestantizmus szelleme sérel-
met szenvedett. Ezt nem volna szabad így hagyni 
Kijavítását sürgetni első sorban az egyetemes 
konvent joga, sőt kötelessége, és épen azért 
ajánlottuk e néhány sort az egyetemes konvent-
nek, illetőleg tagjainak szíves figyelmébe és 
jóakaratába. 

Erdélyi. 

ISKOLAÜGY. 
Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-

tetben. 
I r t a : Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

(Folytatás.) 

9. A morálban vannak ihletési elvek és vannak sza-
bályozási elvek A szeretet és a tisztelettudás, melyről 
fentebb beszéltünk, az első ; a mérséklet, a melyről most 
fogunk szólani, a második kategóriába tartoznak. Olyan 
erény ez, a melyről a fiatal embereknek általában nin-
csen fogalmuk, és a melynek hiányát ő náluk könnyű-
szerrel megbocsátják; de olyan erény ez, mely mindazon-
által nem kevésbé szükséges, és a melyet ha ők nem 
az orvosok által ügynevezett profilaktikus úton — vagyis 
előre, a veszélyes betegség általi érintetés előtt — tanul-
nak be: csakhamar meg fogják azt veszedelmes tapasz-
talatok útján tanulni. Forró vérű ifjú embereknek épen 
olyan olcsó, mint ízléstelen tanács az, hogy óvakodja-
nak a túlzásoktól; de a forró ifjú vér, mely eléggé jól 
tudja, miként kell teljes vágtatással a tüskés dárdák 
erdejébe berohanni, nem mondhat ítéletet ezen jó tanács-
ról, mely a győzedelmes hadjárathoz nem kevésbé szük-
séges, mint például a bátorság. Az egész ó-kornak leg-
hidegebb vérű és leggyakorlatibb irányú gondolkozója, 
ki egyszersmind a szigorúan tudományos képzettség leg-
magasabb fokán álló férfiú is volt, Aristoteles, kinek 
neve csaknem teljes biztosíték az ő, bármely tárgyban 
mondott véleményének helyessége felől, — mint az élet 
nehéz mesterségében az emberek vezetésére leghaszno-
sabb szabályt mondotta ki, hogy az erény, vagyis a 
bölcs cselekvés, a nagyon kicsi és a nagyon nagy két 
szélsősége között fekszik. Azok, a kik épen most indul-
nak ki az élet útjára, bármennyire szeressék is az erős 
frázisokat, az erős szenvedélyeket, a zabolátlan erő s a 
kicsapongó tüntetések mindenféle nemeit : azt bizonyosra 
vehetik, hogy a milyen arányban haladnak az igaz fér-
fiúság felé, oly mértékben növekednek a mérséklet külön-
böző nemeiben is, és megismerik azon nagy igazságot, 
hogy nem azok a legerősebb emberek, kik csaknem kéje-
legve merülnek el a saját dolgaikban, hanem azok, kik 
fegyelem alá tudják haj tani teendőik végezésének módját 
is. Az a fáradság, melyet valamely kicsapongó mulat-
ság után éreznek az emberek, világos bizonyság a mellett, 
hogy visszaéltek a természettel és az most meg akarja 
magát bőszülni. Minden kicsapongás az öngyilkosságnak 
a kezdete; a ház alatti láthatatlan áram az, mely előbb 
vagy utóbb elmossa az épület alapzatát. így áll a dolog 
a tanulmánynyal is. A hosszantartó és mélyreható értelmi 
gyakorlat, az ismeretszerzésnek különösen azon hálátlan 
és áldatlan formájában, melyet az előbbiekben kapkodás-
nak neveztünk, gyöngíti az agyvelőt, rontja a gyomrot, 
és az egész testszervezet általános működését bágyadttá 
és erőtlenné teszi. Légy azért idejében óvatos; minden 



erőszakos eljárás bizonyára erőszakos eredményt szül; és 
a hajó, mely egyszer törést szenvedett, bármilyen ügye-
sen kijavíttatik is, az erős használatot soha többé úgy 
kiállani nem tudja, mint a mely még meg nem sérült. 
A bölcseség jó dolog; de az sem jó, ha valaki mindig 
bölcs. ^Felettébb ne bölcselkedjél; miért keresnél magad-
nak veszedelmet ?« Ne felejtsd el, hogy ki mondotta ezt.* 

* 
* * 

10. Bizonyára rendkívül fontos dolog az is, hogy 
minden ifjú ember, mikor megindult az élet versenyútján, 
vésse lelkébe minden erkölcsbölcseletnek azon alapvető 
elvét, hogy az ember valódi méltósága nem abban áll, a 
mije van, hanem abban, a mi ö maga. »Istennek országa 
bennetek vagyon«, — és nem rajtatok kivül. Vigyázz tehát, 
ha vagyonos vagy, hogy meg ne mérgezzen azon erkölcsi 
ragály, mely többé-kevésbé együtt jár a vagyonnal, hogy 
az emberek becsét inkább külső viszonyai, mint benső 
nemessége szerint értékeld. A törpe, magas emelvényre ka-
paszkodván, áttekint a sokaság feje fölött, és ezen előnyéhez 
kétségen kívül emeltebb állása folytán jut. Tökéletesen 
így van a gazdag emberrel, a ki pusztán csak gazdag. 
Bizonyos társadalmi állást s ehhez talán címet is szerez 
magának: de szállítsd le ezen teremtményt az ő mes-
terkélt magaslatáról, nézz ekkor egyenesen a szemébe, és 
úgy fogod találni, hogy nagyon jelentéktelen alak arra 
nézve, hogy kardot mérj vele. Jegyezd meg azért min-
denekelőtt magadnak, hogy a társadal miéletnek kevés gyű-
löletesebb alakja van az olyan gazdag embernél, a ki pusz-
tán csak gazdagságára támaszkodhatik. Már azon tény 
által, hogy a külsőre olyan nagy súlyt helyezett, elvesz-
tette a maga igaz jellemét és megfordította az ember 
értékének sarkpontjait. Legyen mindenesetre annyi pén-
zed, hogy [ki tudd fizetni szabószámládat is. s ha lehet, 
tudj egy pohár jó bort is inni ebédedhez: de sohase tedd 
szívedet az úgynevezett vagyonszerzés zsákmányává. Sok-
rates, Plátó, Aristoteles és Pál apostol (I. Tim. 6, 9), 
mindannyian megegyeznek annak komoly nyomatékkal 
való hangoztatásában, hogy a pénzszerzés nem nemesítő 
foglalkozás, és hogy az, a ki a pénzt legtöbbre nézi, ön-
magát ugyanakkor legkevesebbre becsüli. Állj meg erősen 
a saját erkölcsi és értelmi kitűnőséged alapján, és az élet 
hosszú folyamán, mikor a dolgok igaz értékével tisztába 
jösz, azt fogod tapasztalni, hogy nincsen körülötted egy 
herceg vagy egy milliomos sem, a ki magát fölötted állónak 
mondhatná. 

* 
* * 

11. Nem szándékozom az erények egész sorozatán 
keresztülmenni, — azért menj Aristoteleshez; de a jellem-
nek egy diszítő sajátságát, mely minden erkölcsi nagy-
ságnak lényeges eleme s mindenféle sikernek biztos zá-

* A prédikátor könyvében olvasható ezen mondás a VII rész 
16. versében. Cs. L. 

Ioga, nem mellőzhetek el, — és ez a kitartás. Sohasem 
tartottam semmire jónak az olyan embert, a ki, mikor 
valamely munkához már hozzájfogott, egyszer csak 
félbehagyta azt. A költő Wordsworth* az ő »Kirándu-
lás «-ában, mikor az eget felhők kezdték borítani, az-
zal indokolja hegyi utazásának folytatását, hogy bár 
egy kis eső kellemetlen lesz a bőrnek, de egy csekély 
lehető kellemetlenséggel szemben a föltett szándéktól való 
eltérés meg veszélyes a jellemre nézve. Nagy bölcseség 
van ezekben a szavakban. Mi nem élünk olyan világ-
ban, a melyben megengedhetnők magunknak, hogy bár-
mely haszontalanság elbátortalanítson bennünket. Van mi 
előttünk elég igazi nehézség is, a melyekkel megküz-
deni: az élet, és a melyeket legyőzni: a nemesül folyta-
tott élet. Egy skót úri emberről beszélik, hogy föl akar-
ván mászni a Ben Cruachan ** csúcsára, mikor elért az 
általa úgy vélt tetőre, azt találta, hogy az igazi csúcs 
nyugat felé még pár órányira van tőle, s a hozzá vezető 
út szaggatott, köves hegygerincen megy át, melyen fáradt lá-
bákkal nehéz dolog járni. De ez hát csekély baj volt. A 
hegycsúcsot köd borította el s napnyugtáig már csak egy 
óra volt hátra. Bölcsen elhatározta tehát, hogy a legrövi-
debb úton alászáll. De mit tett másnap? Fölhágott újra a 
hegyre, s ebédjét diadalmasan a legfelsőbb csúcson költé 
el, hogy a mint mondá, arskót felföld ezen legszebb hegycsú-
csának neve sohase emlékeztethesse őt azon csúfos levere-
tésére, hogy ne tudott volna reá fölmászni. Az ilyenfajta 
embernek, jegyezd meg jól magadnak, minden, a mihez 
csak kezd, sikerülni fog. Sohase tűnődjél valamely nehéz-
ség fölött, különösen ne valamely új dolog kezdeténél. 
Aller Anfang ist schwer, minden kezdet nehéz, a német 
példabeszéd szerint; s minél szebb a feladat, annál 
nagyobb a nehézség. Xa/srcá t á %a/á = nehéz a szép, — 
mondja a görög. Tényleg csupán a nehéz dolgok olyan dol-
gok, melyeket érdemes végezni, s melyek végezéséhez el-
határozott akarat és erős kéz szükséges. A tények világá-
ban az akarat nagy hatalom ; a kitartó akarat, nem föl-
tétlenül kedvezőtlen körülmények mellett, egy a győzelem-
mel ; sőt a kitartás, föltétlenül kedvezőtlen körülmények 
között is, váratlan sikerre juttathat bennünket. Olvasd el 
a poroszországi Nagy Frigyes életét, és megérted, mit 
jelentenek ezek a szavak. A szerencse sohasem fog ked-
vezni az oly embernek, ki elveti magától a kockát, mert 

az első dobásra csekély szám jött. 
* 

* * 

Néhány megjegyzést teszek még arra nézve, hogy 
miképen lehet legjobban bizonyos erkölcsi kitűnőségre 
tenni szert, — s ezzel bezárom már tanulmányomat. 

* * 
* 

12. A legelső dolog, mire itt ügyelni kell, ez : vés-
sük tisztán és határozottan a lelkünkbe, hogy csak egy 

* Anglia egyik legnagyobb költője (1770—1850.) Cs. L. 
** Magas hegy Skócia nyugati részén, Argyle megyében. 

Cs. L 



dolog van, a mi jelentőséget és méltóságot ad az emberi 
életnek, és ez a nemes eréJy, és hogy ezen erélvre egye-
dül csak tevékenykedő élet útján lehet eljutni. Ha azt képze-
led, hogy sokat segítenek rajtad a könyvek, az okosko-
dások, a szemlélődések és az erős tanulmányra valló vita-
művek: nagy csalódásban ringatod magadat. A könyvek 
és tudós tanulmányok tényleg fölébreszthetnek és föl-
emelhetnek, s talán úimutató jelül szolgálhatnak, hogy 
mindjárt az első lépésnél el ne tévelyedj, de útadón egy 
lépéssel sem mozdíthatnak azok tégedet előre: egye-
dül saját lábszáraid^ azok, a mik az utat megtenni 
képesek. Itt pusztán és egyedül valamely munkáról van 
szó. Az útmutató jelek nagyon jók, a hol csak találjuk 
őket ; de minél előbb megtanulsz nálok nélkül haladni, 
annál jobb reád nézve. Mert jusson eszedbe, hogy nem 
utazható! messzire, és már bejutottál a mocsár, a sár. 
az iszap és a puszta sivatagok régióiba,— és ilyen esetek-
ben jaj annak az utasnak, kiannyit tanult csak meg, hogy 
mindig csak mértföldmutató póznák és kövek mellett tud-
jon utazni! Legyen biztosan mutató iránytűd saját lel-
kedben, vagy különben idvességedért valamely véletlenül 
jövő megváltó lelken kell csüggened, a ki nálad csak igen 
kevéssé jobban tudja az űtat. Övezd föl tehát kardodat, 
és bizonyítsd be azt a mindennél fontosabb igazságot, 
hogy valamint menni csak menés, ugrani csak ugrás, 
vívni csak vívás, épen úgy nemesen élni csak minden 
jelentkező alkalom felhasználása melletti nemes cselek-
vés által tanulhatsz meg. Ha férfiasságod első próbáját 
elmulasztod, a másodikhoz annál gyöngébben érkezel el ; 
és ha a következő alkalom, valamint a még azután kö-
vetkező készületlenül talál : csalhatatlanul alá fogsz 
sülyedni. Az úszó úgy tud az árral szemben teljes erő-
vel megküzdeni, hogy mellét neki feszíti a súlyos ha-
boknak. Ha mindig csak csekély vizekben próbálgatsz 
úszni: erélyed bizonyára felmondja a szolgálatot, mihelyt 
mély vizekbe jutsz. A bűnről és a váltságról való általá-
nos szólamok mi javadra sem szolgálnak, hogy áldott 
legyen életed útja. Valamint utazás közben látnod kell, 
hogy egyik mértföldmutató a másik után mint kerül há-
tad mögé, mert különben egyáltalában nem haladnál ; 
úgy a nemes élet nagy útján egyik hitványságnak a má-
sik után kell eltünedeznie előtted, vagy különben elveszí-
tetted játékodat. 

(Folyt, köv.) Csiky Lajos. 

MISSZIÓÜGY. 
A Lorántffy Zsuzsanna-egyesület 1898-diki 

munkaéve, 
(Elnöki megnyitó. Felolvastatott a február 2-án tartott közgyűlésen.) 

Tisztelt közgyűlés! 
Ha most, midőn egy évi sáfárkodásunkról számot 

kell adnunk, visszatekintek egyesületünk életére az el-
múlt év alatt, öröm és hála tölti el szívemet egyesüle-

tünk fejlődése, fellendülése felett, mert ez az év nagy 
lépéssel vitt eló're s az eddigieknél is nagyobb bizony-
ságát adta annak, hogy a kik az Úrban bíznak, azok meg 
nem szégyenülnek, és ezért magasztaltassák az 0 neve! 

De az öröm közben is fá j a szív ! A lefolyt év 
sok örvendetes eseményei közt ott van az a sötét nap, 
szeptember 10., mely az egész világot megdöbbentette, 
hazánkat a legmélyebb gyászba borította, s így termé-
szetesen a mi egyesületünket is igaz bánattal töltötte el. 
Az emberi társadalom bűneinek egyik méreghajtása, 
vak gyűlöletből a társadalom ellen, életétől fosztotta meg 
a mi szeretett k i rá lynénka t ; a szeretetlenség döfte át 
azt a szívet, a melyben csak a minden ember iránti 
szeretet és a legmélyebb anyai fájdalom honolt, és ez 
a tőr sok millió szívet sebzett meg. 

És a könyörtelen szeretetlenség e példátlan tényé-
nek épen annak a városnak talaját kellett beszeny-
nyeznie, a honnan a szeretetnek és könyörületnek oly 
sok nemzetközi munká ja indult ki ! 

Egyesületünk e szomorú eset emlékére gyásziinne-
pélyt rendezett, a melyen a gyászos alkalomhoz mért 
szónoklatot tiszt. Gergely Antal lelkész úr tartotta meg; 
egyúttal pedig a választmány elhatározta, hogy elhunyt 
királynénk emlékének állandó fentartása érdekéből, 
magánadakozásokból , „Erzsébet királyné-alap"-ot létesít, 
a mely elhagyatott gyermekek megmentésére szolgálna. 

A t. közgyűlés erre vonatkozó jóváhagyásá t a tit-
kári jelentés kapcsán fogjuk kikérni. Az e czímen idáig 
már befolyt 208 f r t 4 kr. részletezését a pénztári jelen-
tés kapcsán ter jeszt jük elő. 

Egyesületünk tevékenysége egyébként minden 
i rányban fokozódott, a mi egyértelmű azzal, hogy tag-
ja ink buzgósága nemcsak nem apadt, de nőtt. s e te-
kintetben különösen ki kell emelnem tisztikarunk s ebben 
kedves elnöktársamnak, a két t i tkárnak és pénztárnok-
nak valóban nagy fáradságot igénylő munkásságát . 

Az elmúlt év két örvendetes tény által marad 
reánk nézve emlékezetes. 

Már 1896. évre vonatkozó elnöki jelentésemben 
utaltam arra, hogy mennyire érezzük egyesületünk fej-
lődése során az a lkalmas helyiség h iányá t ; felemlítettem 
a szerény kezdetet, helyiség-alapunk 245 frtot tett k i ; de 
egyúttal kifejeztem abbeli hitünket, hogy az Úr akkor, 
a midőn 0 azt egyesületünkre nézve üdvösnek lát ja, 
meg fogja adni az eszközöket. 

íme, tisztelt közgyűlés, a mit hittünk, a mit kér-
tünk, azt az Úr már egy részben megadta. Helyiség 
alapunk az 1898. év végén, az 1897. évi 345 frttal szem-
ben, majd megnegyvenszereződött, s már 14.000 frt 
körül j á r . 

Ebben, t. közgyűlés, az érdem kiválólag azé a 
nagylelkű testvérpáré, a kiket tagjaink közt tisztelünk, 
s a kik belátva az egyesületünk által szolgált czélok 
fontosságát, oly nagy szeretettel hozták meg a maguk 
adományát , oly nagy buzgósággal láttak hozzá a gyűjtés 
nem kellemes munkájához, és az Úr meg is áldotta fá-



radozásaikat . T . közgyűlés! Ez a tes tvérpár Foméltó-
ságú herczeg Odescalchy Gyuláné és Nagyméltóságú gróf 
Károlyi Tiborné ; és az indítványok során kérni fogom 
a t. közgyűlést, hogy fejezzük ki i rányukba hálás köszö-
netünket s örökítsük meg érdemeiket jegyzőkönyvileg. 

A másik jelentős mozzanat egyesületünk életében 
az, hogy képviseltette magát s részt vett a külföldi ke-
resztyén nők kongresszusán, a mely mult év június havá-
ban tartatot t Londonban. 

Képviselőnk jelentéséből tudjuk, hogy egyesüle-
tünket mily örömmel s igaz rokonszenvvel fogad ták ; de 
még inkább kifejezi külföldi testvéreink érdeklődését az 
a tény, hogy körünkbe küldötték egy kedves képvise-
lőjüket, ama kongresszus t i tkárát , Reynolds kisasszonyt. 

A titkári s pénztárnoki jelentésből a t. közgyűlés 
meggyőződést fog magának arról szerezni, hogy daczára 
az eddiginél nagyobb k iadása inknak és nagyobbmérvű 
segélyezéseknek, a lefolyt év végét nagyobb tőkével zár-
tuk le. mint az előzőt. 1897-ben kiadtunk 2892 frt 58 krt 
s tőkéink át laga tett 2524 f r to t ; 1898-ban kiadtunk 
3317 frt 30 kr t és tőkéül áthoztunk 16.913 frt 32 krt . 

Valóban, t. közgyűlés, mintha az Úr egy kissé ré-
szeltetett volna abban az erőben, a melylyel pár hallal 
s kenyérrel ezreket megelégítvén, a kosarakba szedett 
maradék sokkal több volt, mint a miből a kiosztás történt. 

Ebből merítsünk, kedves tagtársak, erőt és reményt 
a jövőre, hogy ugyanazt tapasztal juk, még nagyobb 
mértékben, mint eddig, a szeretet és hit tekintetében is, 
hogy t. i. minél többet közlünk belőlük másokkal , annál 
több marad. Ezt ad ja az Úr magunknak és egyesüle-
tünknek üdvére ! 

A közgyűlést ezzel megnyitva, szívesen üdvözlöm 
a megjelent tagokat és vendégeket. 

Szilassy Áladárné, 
az egyesület elnöke. 

BELFÖLD. 
A tábori lelkészség ügyében. 

(Levél a szerkesztőhöz.) 

Nagytiszteletü Szerkesztő Úr! 

Kedves Tanár TJram! 
Becses lapja közelebbi 2-ik és 5-ik számaiban nagyon 

alkalminak találtam a protestáns tábori lelkészség érdemében 
megjelent cikkeket, a melyek katonai oldalról is eléggé 
igazolják, hogy a felekezeti egyenlőség hazánkban még 
sok tekintetben csak papiroson van meg holt betűkben, 
de a gyakorlatban nagyon távol állunk a teljes egyenlő-
ségtől. — Gergely Antal úr fejtegetéseinek gyakorlati iga-
zolásául óhajtanék egy kis tájékozással szolgálni, mint olyan 
civil lelkész, ki Somogyvármegye központján : Kaposvárott 
a honvédség és közöshadseregbeli protestáns legénység 
lelki gondozását kötelességemnek ismerve — gyakorlom. 

1894. év szeptember elejétől merített személyes ta-
pasztalatból állíthatom, hogy a protestáns legénység vallás-
erkölcsi gondozásával a katonai plébánusok, a kik a pro-

testáns tábori lelkészek felett állanak, épen nem törőd-
nek, a min különben nem is csodálkozhatunk. Tábori 
lelkészeink pedig, kik a „katonai tanintézetekben vallás-
oktatók s a katona-korbázi betegeket is fölkeresik, 
nem utazhatnak sűrűen ; és tán költség kímélésből sem 
utaztatják valami nagyon sokat, bár kevés számú 
tábori lelkészeinket. Hanem a hol van a legénység állo-
máshelyén protestáns gyülekezet, ott a polgári lelkészt 
kérték föl régebben a legénység lelki gondozására. Iê y 
történt, hogv 1894. év október havában a császári és ki-
rályi katonai állomás parancsnoka személyesen megjelent 
hivatalomban és fölkért a protestáns legénység lelkészi 
gondozására, az újoncoknak október és november hónapok-
ban 2 hetenként, összesen 4 szer való hazafias és vallás-
erkölcsi oktatására, ugyancsak katonai istentiszteletek tartá-
sára is. Ez istentiszteletek azonban vasárnapokon és ünnep-
napokon reggel 8 órakor csak 2 évig tartottak meg, miután 
tiszteletdíjat a közösök nem fizetlek; a honvédelmi miniszté-
rium 2 éven át utalványozott ugyan 100—100 frtot, 1886. év 
elején azonban mindkét helyről azt válaszolták, hogy meg-
elegesznek annyival is, ha a prot. legénység a rendes 
istentiszteleteken részt vehet, miután külön katonai isten-
tiszteletek után tiszteletdíjra födözetük nincs. Ugyancsak 
1895. év szeptember végével ismét az állomási parancs-
nok személyesen járt nálam az újoncok hazafias s vallás-
erkölcsi gondozása ügyében. 1896-ban még az állomás-
tiszt fölkeresett, — 1897. évben azonban már csak 
arról értesültem, hogy a protestáns újoncokat is a r. 
kath. templomba vezényelték hazafias oktatásra. Azon-
nal fölvilágosítást kértem az állomás-parancsnokságtól, 
s a segédtiszt másnap személyesen keresett föl és érté-
semre adta, hogy a prot. legénység hazafias oktatása ügyé-
ben a hadte.stparancsnokságtól, tehát annak tábori plé-
bánusátől utasítás nem érkezett. Ugyancsak így történt a 
mult 1898. évben is, a mikor ismételten én kerestem 
meg az állomásparancsnokságot, hogy miért nem intéz-
kedik a protestáns újoncok (mintegy 270-en voltak) 
hazafias oktatása ügyében; a válasz pedig ismételten az 
lett, hogy a hadtestparancsnokságtól nem kaptak utasí-
tást. íme tehát a hadtestparancsnokság katonai plebánusa 
nem tartja szükségesnek, hogy intézkedjék, és én úgy 
gondolom, hogy nem már csak azért is, hogy hadd hall-
gassák újoncaink a hazafias oktatást ott, a hol novem-
ber 1-én az esküt kell letenniök, t. i. a r. kath tem-
plom előtt, a mise után. — Ugyancsak nekem kell az 
újabb időben legénységünknek urvacsorában való részel-
tetése iránt is az állomásparancsnokságot megkeresnem. 

Igaz, hogy a katonai állomásparancsnokság a leg-
nagyobb előzékenységgel intézkedik megkeresés* imre, a mi 
szerintem ismételten azt igazolja, hogy a hadtesfparancs-
nokság katonai plébánusát terheli a nagyon valószínűen 
szándékos mulasztás. Mert a hadtestparancsnokság katonai 
plebánusa nagyon jól tudja hivatalom egyes lölterjesztései-
bol is, hogy Kaposvárott van reform, lelkészség, és hogy 
tudja, ezt az igazolja, hogy 1894. év oktoberétől fogva 
nem volt református tábori lelkész Kaposvárott, míg az 
evangélikus tábori lelkész évenként kétszer megjön csekély 
számú híveihez. 

Én nem tudom elhinni, hogy nem találhatnának 
— ha akarnának — a prot. ka 'onaság valláserkölcsi gon-
dozásara s tábori lelkészeik számának szaporítására fódö-
zetet, mikor évről-évre milliókkal többet követelnek az 
állampénztárból a katonaság részére; de azért az összes 
s minden felekezetű civil lelkészek a katonaság körül tel-
jesített szolgálataikért a nagyméltóságú kultuszminisztérium 
10.473. sz. 1877. április 24-én kelt leirata szerint csak 2500 
írtból nyerhetnek, évi szolgálataiknak kimutatása mellett, 



valami csekélységet a hadügyminisztériumtól. így szoktak 
juttatni évenként hivatalomnak is 15—20 frtot. 

Szerény véleményem, hogy a költséghiány csak 
üres mentség, ha felhozzák; hanem igenis az a fölfogás 
áll útjában itt is jogaink érvényestilhetésének, a mely a 
protestáns legénységet — a magát az országos törvények 
ellenére is államvallásnak tartó — felekezet vallási pará-
déira kivezényli s a protestáns újoncokat is — velők 
misét hallgattatva — esketteti föl. 

Az ilyen sérelmeket nem szabad tovább szó nélkül 
tűrni az egyetemes protestáns egyháznak. És bármilyen sok 
és nagy akadály álljon is szemben törvény biztosította 
jogainknak e téren is megvalósítását illetőleg, zörgetnünk 
kell, mert a nagy kunktatoroskodás már többször megboszulta 
rajtunk magát. Udvarias s üres mentegetőzésekkel nem 
engedhetjük magunkat törvény biztosította jogainknak kiví-
vásában, ha kell, kierőszkolásában — föltartóztatni. 

Ennyit óhajtottam a kérdéses ügy érdemében közölni 
és pedig azzal a szándékkal, hogy ne hagyjuk elaludni 
ennek a jogos és nagyfontosságú kérdésnek rendezését. 
Fájdalom, hogy törvény biztosította jogaink megvalósulása 
a gyakorlati életben nagyon és sok téren késik; s a pápis-
taság, van bőven alkalmam tapasztalni, a számbeli előny 
mellett kiváltságaival is — s nem oknélkül — kérkedik. 

Mi pedig oly hamar beleununk jogaink meg-
valósulbatásának sürgetésébe, az udvarias Ígéreteknek felü-
lünk még ottan is, a hol sürgősen kérhetnénk. 

Nagyon, de nagyon lassan működnek e téren a mi 
világi és egyházi nagyjaink, sőt némelykor — úgylátszik — 
hogy kényelmetlennek is találják a folytonos sürgetést. 

Én így látom, vajha ne lenne igazam! 
Ezek után a legszívélvesebben üdvözlöm kedves 

Tanár uramat, ki vagyok és maradok szerető taní tványa: 
Kaposvárott, 1899. február hó 4-én. 

Csertdn Márton, 
ev. reform, missz. lelkész. 

Levél az áttérések ügyében. 
Nagytiszteletü Szerkesztő Úr! 

Legyen szabad b. lapjában egy kis helyet kérnem 
egy kérdés felvetésére. Örömmel olvasom az egyházi la-
pokból, hogy milyen hatalmas áramlat indult meg Fran-
cziaországban s viszi, ragadja a r. kath. papság gondol-
kodni tudó részét ellenállhatatlanul az evangélium tisztelői 
közé. Mintha csak azt látnám, hogy a fogságból szent 
leikendezéssel siet az Isten választott népe az igéret föld-
jére. Nálunk is megtörténik nem egyszer, hogy r kath. 
lelkész, vagy szerzetes reformátussá lesz, sőt az is, hogy 
az ilyen áttért az egyház mezején nyer munkát ; de a r ra 
már nem emlékezem, hogy valaki e tiszteletre méltó s 
általunk mindig örömmel fogadott férfiak közül a nyil-
vánosság előtt is elszámolt volna cselekedete indokairól; 
pedig, hogy ez nagyon üdvös lenne mind egyházunkra, 
mind az áttérőre nézve, azt talán bizonyítanom is feles-
leges. Hogy csak egyet említsek: egyfelől egyházunk evan-
géliumi voltáról olyan férfiú ítéletét hallaná a nagy kö-
zönség, a ki alaposan ismeri azt a másikat, a melyet 
elhagy ; másfelől az ilyen áttéréseknél felhangzó s mindig 
egy nótán rágódó mende-monda elnémulna. Talán lehetne 
módját ejteni annak, hogy azok, a kik tőlünk nyernek 

alkalmaztatást, pld. gymnáziumainkban, egyenesen köte-
leztessenek áttérésüknek a nyilvánosság előtt való indo-
kolására, azok pedig, a kik más térre mennek, kéresse-
nek fel erre. Beáin, mint. lelkipásztorra nézve, mikor tör-
vény szabta kötelességemet teljesítve azt látom, hogy egy 
ily áttérésnek a minden érdek nélkül való tiszta meggyő-
ződés az oka, nagy öröm, ha ilyen módon erősödik egy-
házam, hiszen a mennyeknek országában is nagyobb öröm 
van egy tévelygő megtérésén, mint kilencvenkilenc igaza-
kon. Szeretném, óhajtom, hogy az ilyen öröm nagyobb 
körben vidámítsa meg a sziveket, s erre nézve a legformá-
sabb, legértékesebb módnak azt találom, ha maga az 
áttérő saját vallomásával győzi meg azokat, a kiknek 
testvérévé óhajt válni, hogy egyházunknak hűséges, buzgó, 
az ev. meggyőződés kőszikláján álló tagja igyekszik lenni. 
A római egyház a sajtóban az egész világnak elkürtöli, 
ha csak egy színésznő, pld. a Nemzeti Színház Elektrája 
lesz pápistává; hát mi nekünk okvetlenül hallgatnunk kell 
akkor is, ha értékes, jogosult örömünk van, mikor olyan 
férfiak jönnek hozzánk, a kik nem pillanatnyi szeszély-
ből, hanem addigi életük minden előítéletével megbir-
kózva, bizonyosan hosszas lelki tusa árán jutnak újabb, 
tisztább ev. meggyőződésre, s a kik a benső küzdelme-
ket kiállva, oly sok és nagy igazságokat tudnának ne-
künk mondani ? Hiszem, hogy az egyházi lapok mindig 
szívesen adnának helyet hasábjaikon az ilyen igazságok 
számára. 

Ha ezt a kérdést méltónak tartja nagyt. Szerkesztő 
úr arra, hogy megbeszélés tárgya legyen, kérem e soraim 
szíves közlését. 

Kiváló tisztelettel 
Budapest, 1999. február 4-én. 

Haypál Benő, 
ev. ref. lelkész. 

' emplomavatás Martoson. 
Fényes és nagyszabású örömünnepet ült a Duna, 

Nyitra és Vág folyók közé épült. 870 lelket számláló 
marto-i ev. ref. gyülekezet, január 29-én. Örömünnepe volt 
első sorban az egyháznak, amennyiben századok óta apá-
ról fiúra átöröklött legszentebb reményük valósult meg 
Régi, kezdetleges, szegényes fatornyuk helyett a magasabb 
izlés színvonalán levő, majdnem teljesen uj, kőtornyos, 
cserépzsindelves templomukat avatták fel. 

Örömünnepe volt az egész népnek és vidéknek, mert 
ez a nap nemcsak köböl csinált templomuk felavatásának 
napja, de egyszersmind az ő szabadító és megtartó Iste-
nük iránt megteljesedett szivük magasztos hálaáldozati 
ünnepe volt. 

Én, a ki kilenc évvel ezelőtt mint káplán szolgáltam 
e gyülekezetben, ismertem sok elemi csapás által erős 
próbákra tett szivük keserű fájdalmát; ismertem leikük-
nek vágyát, szivüknek édes reményét. Mintha a hajdani 
bánatos, békétlenkedő, már-már a büntető Isten ellen kifa-
kadó Izrael népe helyett a tejjel és mézzel folyó boldog 
Kanaán földére eljutott népet láttam volna magam előtt. 
De hogy is ne, mikor a régi vizenyős, nagyobbrészt haszna-
vehetetlen legelők helyén most szép zöld vetések és fekete 
barázdák látszanak mindenfelé. 



A kiengesztelődött Jehova jobb kezének munkáját 
láttam én az ármentesítő és vízszabályozó társulat mun-
kájában. Méltó azért, hogy ez a nép nem a kevély, hanem 
az alázatos Izrael példáját kövesse. De követte is, mert iga-
zán nem mi papok és léviták avattuk fel az uj templomot, 
hanem Istennek házává, a hálatelt szivek külső templo-
mává avatta az a hálás tisztelet, mely Istennek csodálatos 
jóságát, csodálatos áldozatkész szeretettel viszonozta. 

Az ünnepély lefolyása semmi kívánnivalót se hagyott 
fenn. Méltó volt arra, hogy nemzedékről nemzedékre mint 
kedves emlék a nép ajkán maradjon. 

Főtisztelendő Antal Gábor püspök urat megérkezé-
sekor lovasbandériummal, diadalkapuval, üdvözlésekkel fo-
gadták. Tíz órakor a templomajtó elé vonultunk, a hol 
Püspök urunk szép beszéd kíséretében átadta a templom-
kulcsot Puskás Lajos helybeli lelkésznek, a ki felnyitván 
az ajtót, a különben elég tágas templomnak megtelt minden 
zuga; sőt kivül is maradtak nagy számmal. 

Az »örül mi szivünk, mikor ezt halljuk*, továbbá a 
37. és 233-ik dicséretek éneklése után a Püspök úr az 
úrasztala elé állott és mondott egy olyan felavató beszé-
det és imát, a melyen épülhettek a világ szerint bölcsel-
kedő k ; lelkesülhettek, édes tejnek tápláló italában része-
sülhettek az igazságot egyszerű szivük és elméjük romol-
hatlan őszinteségével éhezők és szomjúhozok. 

Majd nagy tiszteletű Veress Ede esperes úr tartott 
Esdrás VI. rész 15—16. versei alapján megható egyházi 
beszédet. Igen szépen kifejtette, hogy tulajdonképen nem 
mi avatjuk fel ezen templomot, hanem csak részései va-
gyunk a hívekben, a gyülekezeti tagok áldozatkész szívé-
ben munkálkodó szentlélek munkájának. A második rész 
ben pedig azt adta elő, hogy milyen magasztos rendelte-
tése van a templomnok. A híveket erősíti a hitben, segíti 
a megtérésben és megjobbulásban; bíztatja egymás iránti 
szeretetre; bölcs mérsékletre inti örömeikben, megvigasz-
talja szenvedéseikben. 

Majd a helybeli lelkész olvasta fel az egyház törté-
netének rövid vázlatát. Ebből hallottuk, hogy itt a falu 
és egyház egy idősek. Innen van, hogy az iskola tanítója 
egész a legújabb időig egy személy volt a község jegyző-
jével. A község és egyház minden anyagi ügyet közö-
sen intézett ; a polgári község adta a fát, szénát, húst, 
közmunkát a lelkésznek, tanítónak és a reform, felekezeti 
iskolának. 

A tatárok és törökök üldözései elől menekülő csalá-
dok a Nyitra folyó mellett elterülő nádasokba és füzes 
erdőkbe rejtőztek el. a hol eleinte kizárólagosan halászat-
ból éltek. 1500 elején már háromszázan lehettek ezen 
bujdosó magyarok, kik a közel eső imelyi, majd naszvadi 
róm. kath. egyházhoz tartoztak. A reformáció égi fénye 
mindjárt kezdetben elhatot ide, a nádasokban bujdosó halá-
szok közé és a csodálatos evangéliumi sugárözön meg-
világosította szivöket és elméjöket, olyannyira, hogy 1600 
körül egyházi és polgári községgé alakultak, rendes ev. 
ref. lelkész gondozása alatt az akkori samarjai püspök-
séghez osztattak. 

Azóta számban és buzgóságban egyaránt folyvást 
gyarapodtak. Első templomuk a gyakori árvízzel látogatott 
vidékek építkezési módja szerint sövényfalból volt nád-
tetővel. 1771-ben, Borsodi Ádám lelkészkedése alatt szilár-
dabb anyagból építettek uj templomot, de még torony 
nélkül, nád tetővel. 1836-ban újra építették fából készült 
toronynyal és fazsindely tetővel. 

Lelkészek voltak: Barsi, Bányai, Komáromi János, 
Miklós és István, Borsodi István és Ádám, Horváth Ferenc, 
Vecsey Gábor, Csontos István, Nyikos Sándor, Borza 

Ferenc, Jókai Sziványó József, Kelemen László, Dómján 
József, Szalai József és a .jelenlegi. 

Alig néhány éve, a lelkész buzgó utánjárására, épí-
tettek új iskolát özvegy tiszt. Szalai Józsefné asszonyság 
báromezer forintos ajándékából s szerveztek másod taní-
tói állomást. Martosnak nemeslelkű pártfogója^ a népnek 
újkori »Árdád ura«, Fessty Árpád festőművész, nagyobb 
összeget eszközölt ki a »Jőszív«-től, melyből a rozzant 
lelkészlakot és gazdasági épületeket egészen ujjá alakítot-
ták. Most meg Mezey Gyula, a vághalparti társulat igaz-
gató főmérnöke rendkívül kedvező feltételek alatt kisajá-
tított az egyház és község vizenyős területéből nagy da-
rabot és a községi lakosság beleegyezésével tízezer frt 
előlegből megépítették a díszes templomot. Dicsőség érte 
Istennek, hálás emlékezet a vallásos lelkületű mérnök ur-
nák és dicséret az Űr hajlékára áldozó lakosságnak. 

Az érdekes történeti adatok felolvasása után Tóth 
János szentpéteri lelkész megkeresztelt egy kisdedet, Mó-
rocz Mihály ó-gvallai lelkész tartott úrvacsorai ágendát 
és Boross Kálmán, kamocsai lelkészszel kiosztatták az 
Úrnak szent vacsoráját, melyben a püspök és az esperes 
urak vezetése alatt, a más vallású uri emberek kivételé-
vel, az egész gyülekezet részt vett. 

Három óra hosszat voltunk a templomban, mégis 
csak midőn kijöttünk, akkor éreztük, hogy nemcsak Isten 
igéjével kell élnünk, nem lehetünk egészen lelkiek. No de 
volt gondoskodva a test táplálásáról is bőségesen. A vi-
dék előkelősége ott volt felekezeti különbség nélkül. A 
gazdag lakomát szellemes felköszöntők fűszerezték. Mar-
tosan még annyi uri fogat egyszerre soha se volt. De 
hogy is n e ? ! Egy Feszty Árpádnak jelenlétét ki ne hasz-
nálná fel örömmel, szívesen, ha teheti ? Ámde ezen a na-
pon Fesztyben nem a nagy művészt és írót, de a nép-
nek őszinte barátját és a református egyháznak római 
katholikus vallású jóltevőjét tiszteltük és szerettük. 

Vágmelléki. 

K Ü L F Ö L D . 

Ujabb egyházi mozgalom Genfben. 
A genfi nemzeti egyházban működött hosszabb idő 

óta, más segédlelkészek mellett, Frank Thomas lelkész, 
mint az »Evangelization populaire« ügynöke. Ő nem volt 
egy önálló gyülekezethez beállítva, hanem egyedül az evan-
gélizációnak szentelhette magát és annyi szabadságot en-
gedtek neki, hogy még más városokban is tarthatott evan-
gélizáló gyülekezéseket. Ezen gyülekezeteknek mindenütt 
való népes látogatásából úgy látszott, hogy Thomas nagy 
sikerrel működik és befolyása ebben az arányban növe-
kedett az evangélikus körökben. Most nem régen bejelen-
tette az államegyházból való kilépését, hogy még nagyobb 
szabadságban élhessen evangélizáló munkájának. Ezen 
indokolás homályos volt mindazok előtt, kik ismerték azt 
a mozgási szabadságot, mely Thomasnak rendelkezésére 
állott; mert ugyan mely másik államegyházi lelkész hagy-
hatta el gyakrabban állomását, hogy más városokban is 
evangélizáló gyülekezések sorozatát t a r t sa? Utólagosan 
azonban kitűnt, hogy egy másik, elvi indok is forog fenn. 
A genfi protestáns egyházban, épen úgy mint a többi 
államegyházakban, különösen két egyházi párt van : az 
evangeliumi és a szabadelvű, és ennek következtében a 
lelkészválasztásoknál, mint általában a Genf kantonbeli 
politikai választásoknál is, gyakran kellemetlen tünemé-
nyek, választási harcok és egyezmények jönnek elő. És 



az efféle kellemetlen jelenségek, melyek Genf egyik kül-
városa lelkész-választásánál ismétlődtek, a melyeket külön-
ben távolból nem lehet jól megitélni, nem feleltek meg 
annak az eszménynek, melyet Thomas magának egy evan-
géliumi egyház felől alkotott és őt belsőleg kényszerítették 
a kilépésre. Szívesen megtartották volna és evégből lépé-
seket is tettek, de a szakadás nagy volt, nem lehetett 
többé áthidalni és épen oly kevéssé lehetett azt, a mi 
Thomast a kilépésre indította, a mi előtte botránykő volt, 
az államegyházban meglevő egyenetlenséget s ugyannak 
hitvallásnélküliségét (d'une église sans base doctrinale 
et d'un électorat ecclésiastique sans garanties rehgieuses) 
máról holnapra a világból kitudni. A tehetséges evangélis-
tának kilépése a genfi egyházra nézve veszteség volt, de 
efféle kilépés másutt is előfordul, a nélkül, hogy ebből 
valami hűhót csinálnának. Azonban Genfre nézve ez a 
dolog azért bir messzeható jelentőséggel, mert nemcsak 
egy ember kilépéséről van szó. Az ő háta megett sokan 
állanak és azt lehet mondani, hogy az államegyháznak 
nem közönyös, hanem épen hű és őszinte tagjai. És 
Thomas ezen barátaival együtt egyenesen valamely új 
szervezkedési módot céloz. A szándék az, hogy Genfben 
egy központi gyülekezet alkottassék, élén egy rendes lelki-
pásztorral a rendes istentiszteletek tartása, a sakramen-
tumok kiosztása és a konfirmáció oktatás végzése végett. 
Ezen istentiszteletek főleg »a más gyülekezetekből kivá-
lóit hívők* és »az evangélizáció által megnyertek ré-
szére* szolgálnának. A terv részletei még ismeretlenek, 
habár a különböző magyarázatokból az látszik ki, hogy 
a társaság tagjaira nézve még nem az államegyháztól való 
teljes elszakadásról van szó; mindenesetre még nem 
egy szabad egyház alakításáról, sőt azoknak szabad-
jára hagyatnék saját teplomaik, kápolnáik látogatása s 
hogy tevékenységüket gyülekezeteik kebelében tovább foly-
tassák. Ezen tervek és szándékok az evangéliumiak kö-
zött hatalmas izgalmat szültek, kivált minthogy e mozga-
lom élén oly személyek állanak, a kiknek sem holmi 
homályos idealizmust, sem pedig valamiféle tisztátalan 
indokot szemükre hányni nem lehet. A »Semaine reli-
gieuse* Barde és Frommel profeszorokat, Thomas lelkészt, 
DesJ Gouties. Favre, Lasserre, Necker világiakat említi. 
Ezek dec 15-én tartott gyűlésük után egy röpiratot bo-
csátottak, mintegy programmul a nyilvánosság elé, s azt 
a tartományi egyház minden lelkészének megküldték. A 
mű címe »La situation religieuse et ecclésiastique á 
Genéve: oppel en faveur d'une solution pratique*. Az 
egyház evangéliumi szellemű lelkészei dec. 19-én foglal-
tak állást ezen felhívással szemben. 

Nem mellőzhetjük, hogy ezen, a kálvini egyház tör-
ténetére nézve oly fontos röpirat rövid tartalmát közöljük. 
Az első részben az uj mozgalom indokai fejtetnek fel. A 
genfi egyház — úgymond a szerző — az 1847. és 1874. 
évi alkotmányrevizió óta hitvallásnélküli, jogilag nem ke-
resztyén, azonban tényleg — legalább részben — mégis 
az. De ez az állapot nem tarthat tovább. Az egyház eddig 
nem volt képes a francia és sveici német bevándorlók 
ezreit asszimilálni, más szavakkal, a genfi lakosság egy 
nagy részére nincs többé hatással az evangéliumi keresz-
tyénség. Az egyház elgyengült; az állam jóakarata nélkül 
nem szaporíthatja a lelkészek számát, nem építhet tem-
plomot, s az igehirdetés által felébresztetteket nem gon-
dozhatja lelkileg tovább; a lelkészek túl vannak halmozva 
az adminisztratív és filantropikus teendőkkel; a tartományi 
egyház viszálya (division de l'église nationale en deux 
fractions rivális) meggátol minden haladást; a nem egy-
értelmű igehirdetők váltakozása zavart és gyöngeséget 
támaszt és a választási kompromisszumok, melyek a hely-

zet által szükségessé tétetnek, diskreditálják az egyházat. 
A kezdeményezők nem akarnak szabad egyházat alkotni 
— se constituer en église, — a szükséges feltételek és 
meggyőződések ehhez hiányoznak; nem is szabad a 
keresztyéneknek külön válniok, hogy zárt körben foly-
tassák vallásos életöket. mert ezáltal a néptömegre való 
hatás megbéníttatnék. ők egy, az egyházon belül álló 
egyesületet akarnak alkotni minden gyülekezet hozzátar-
tozóiból (groupe intereccelésiastique), mely önálló volna 
és minden keresztyén előtt nyitva állana, valakik magu-
kat, idejöket, pénzüket az igaz egyház szolgálatára kí-
vánják szentelni. 

A második szakaszban kifejtik az uj gyülekezet 
szószólói, hogy miért nem csatlakoztak az eddigi szer-
vezetek valamelyikéhez. A szabad egyház sok genfinek a 
szemében nem elég tág, eltekintve attól, hogy még elvi 
különbségek is forognak fenn. Az »Union nationale evan-
gélique« mit sem akar az államegyház szabványai ellen 
tenni, és épen azért, a szakadás miatti félelemből mellőzte, 
hogy a legderekabb világi elemet a személyes evangéli-
zációhoz vonja. Az evangelizáció felől pedig ügy itél a 
szemléttartó, hogy az, mihelvest a munkás osztály körén 
kivül működnék, előítéletekbe ütköznék s ügynökeinek 
(épen Thomas lelkésznek) is lehetetlen lenne a munka 
kellő központosítását végrehajtani. Talán az evangelizáció 
később közeledni fog az uj mozgalomhoz. 

A harmadik rész »a gyülekezet realizálható esz-
ményét^ foglalja magában. Abból a tényből indulva ki, 
hogy sokan minden vallásos befolyás alól kivonják magu-
kat. azt kívánják a kezdeményezők, hogy a gyülekezet 
alapja a szerves szolidaritás legyen. A helyett, hogy a hivők 
összedugott kézzel nézik lelkészeiket, kell hogy az egyház 
mindenki számára, a tehetségeinek megfelelő, egyöntetű 
tevékenységet megtalálja. Ezenkívül az egyes tagok lépjenek 
valóságos közösségbe egymással, hogy ezen intenzív tevé-
kenység által az egyház autonómiaja előkészitessék. 

A negyedik részben azok az eszközök és útak beszél-
tetnek meg, a melyekkel ezen programúi keresztülvihető 
volna. Az uj társaság nem akar egyház nevet viselni, 
hanem evangéliumi egvesület-félét. Papjai egyházaikban 
megmaradhatnak és az egyesületben feltalálnák az alkal-
mat arra, hogy lelki szükségleteiket kielégíthessék, és hogy 
keresztyén módon (a Krisztusért) munkások legyenek. A 
zárszóban kérelem intéztetik az ingadozókhoz, hogy az Íté-
lettől még tartózkodjanak; a jelen állapotokkal elégedet-
lenekhez, hogy panaszszal és sőhajtozással ne elégedjenek 
meg. »Tekintsenek úgy bennünket, mint valamely, némileg 
türelmetlen előőrsöt, mely kész, hogy a veszélyekkel szembe 
szálljon. Legyenek önök a derék hadtest, a mely nélkül mi 
győzedelmet nem araihatunk. Tapasztalásaik által gyakorol-
janak ellenőrzést a mi előkészületeink felett,és ne engedjék, 
hogy valamit anélkül tegyünk, hogy egyek lennénk*. Az utó-
iratban az a kérelem foglaltatik, hogy szakadást létre-
jönni ne engedjenek. 

Az ezen nyilatkozatra következő tárgyalásokkal rövi-
den végezhetünk. Leghamarabb a Union national évan-
gelique foglalt állást azzal szemben, dec. 19-én tartott 
gyűlésében. Elsőben is az elöljáróság egy tagja tudtul adta, 
hogy már a mult júniusban ismeretes volt az elöljáróság 
előtt egy új egyházi szervezés hasonló tervezete, csak 
hogy még ebben határozottan előtérbe nyomultak a szabad 
egyházi törekvések. Akkor az Unió elöljárósága annak 
a megfontolására hívta fel a kezdeményezőket, hogy ily 
körülmények között az államegyházi papság nem csatla-
kozhatnék a támogatásra, továbbá hogy ez az előrelát-
ható centralizáció, egy új csarnokkal és élén egy segéd-
lelkészszel, a tényleges viszonyoknak, melyek inkább a de-



centralizáció felé irányulnak, nem volna megfelelő. A 
tervezet akkor módosíttatott és most egy másik van sző-
nyegen, a mely csakis egy, az egyház kehelében fennálló 
(interecclésiastique) csoportozat alakítására, tehát a genfi 
kicsiny szabad egyháznak a bevonására is irányul. Az 
Unió egy előljárósági tagja is aláírta a felhívást, de nem 
az államegyháztól való elválás célzatával, hanem abban 
a véleményhen, hogy a szabad erőknek a tervezetben 
célzott intenzív tevékenysége az államegyházra nézve is 
hasznos lenne. 

Az evangéliumi egyházi-egyesület ezen gyűlésében a 
szónokok egyértelműleg szomorúságuknak, sőt nyugtalan-
ságuknak adtak a miatt kifejezést, hogy a tervezet telje-
sen elkészíttetett, a nélkül, hogy e tárgyban az állam-
egyház lelkészei megkerestettek volna. A dolog érdemé-
ben kinyilatkoztatták, hogy ők hasonlóképen egyértelmű-
leg elítélik a genfi államegyháznak jelen alkotmányjogi 
alapelveit, hitvallás- és tanszabadságot, valamint a bizto-
síték nélküli általános választói .jogot; követelik elvileg az 
egyház autonómiáját, hogy továbbá az egyház bajai előt-
tük ismeretesek, nevezetesen sok tagnak, kik bizalma-
sabb körök és bizottságokba be nem vonhatók, elhagya-
tottsága s elszigeteltsége és hogy ők is a világiak általi 
evangélizáció s a testvéri közösség céljai felé törekesz-
nek. Ha ezen elvi kérdésekben közmegállapodásra jutot-
tak is, de már az ezen Association evangélique-kel 
szemben elfoglalandó álláspontra nézve nem volt hasonló 
vélemény. Az idősebb lelkészek a jóakaratú semlegességet 
ajánlották, míg a mozgalom megtisztul s világosan kitű-
nik, hogy mi a végső célzata, vájjon szabad egyház-e sa-
ját sakramentum-kiszolgáltatással, vagy pedig őszinte 
csatlakozás az egyházhoz. Különben ez irányban már 
több államegyházi lelkész tett kísérleteket és nem minden 
eredmény nélkül. A gyűlés ifjabb tagjai már inkább haj-
landók voltak az új előőrs tervezetét támogatni, minthogy 
az egyház és az eddig felmerült törekvések teljesen lehe-
tetleneknek bizonyultak a mindinkább napfényre jövő 
bajok és szükségekkel szemben. Végül megállapodtak abban 
a határozatban, hogy megkeresik a felhívás aláíróit az 
Unió kebelében adandó szóbeli felvilágosítás végett. Ezen 
ülés december 22-én tartatott s eredménye egy nagyon 
komoly, atyafiságos parlamentáris tanácskozás volt. A 
megbeszélésnek az az eredménye lett, hogy az új csoport 
el van határozva a fentebb érintett úton való tovább hala-
dásra. Egy központi szervezetet akarnak felállítani, élén 
egy lelkészszel, ki prédikál és a sakramentumokat ki-
szolgáltatja. Különben minden egyes lelkésznek lelkiisme-
retére hagyatik, hogy miképen és mily mértékben akar 
tevékenyen közreműködni. Tehát szakadásról épen nin-
csen szó. 

Nem lehet egy levelezőnek a feladata, már most 
megítélni ezen új mozgalmat; azonban nem mellőzhetjük 
ide jegyezni, a mit a »Kirchenfreund«-ban 1899. január 
7-ről, a svájci evangéliumi egyesület elnöke ír: »Tartanak 
tőle, hogy egy új csoport inkább a hívők szétforgácsolá-
sára, mint egyesítésére vezethet. Hogy az új szervezet 
terjedelmesebb lenne, mint az eddigi, minthogy a genfi 
kis szabadegyház tagjait is felveszi magába, az aligha 
vitatható komolyan, ha más oldalról azt is megfontoljuk, 
hogy az államegyház hivő lelkészei, parochusai és segéd-
lelkészei, a szabályokhoz való helyzetüknél fogva úgy-
szólván kizárva látszanak. Még Tbomas Frank úr maga 
is nem régiben ünnepélyesen kijelentette, hogy lelkiis-
meretével nem egyeztetheti össze, hogy a tőle kivánt cse-
lekvési szabadságot segédlelkészi kötelezettségeivel egye-
síthesse. . . Csak azt nem szabad felejteni, hogy ezen 
avantgardának programmja bár papíron igen szépen néz 

ki, azonban kivitelével szemben az államegyházi szabály-
zatokon kivül még egészen más nehézségek is állanak és 
hogy hozzá magasabb erők is kívántatnak, mint a szer-
vezet. És űgv rémlik előttünk, hogy az egyházi kérdé-
seknek »megoldása«, — a mint a felírás mondja — még 
akkor sem történnék meg, ha a programm némi rész-
ben megvalósulhatna. Egy új függelék állana csak általa 
elő az államegyházon, egy folt, mely az ócska ruhára 
varratott ; és hogy vájjon a folt új ruhává válnék-e valaha, 
az még kérdés maradna. De azért csak várjunk. Jobb, 
ha új erők élnek és sarjadzanak, mintha minden merev 
is elzsibbadt.« 

A >Chronik d. christl. Welt* után. — i j . — 

IRODALOM. 
** A Károli ó - t e s tamentum-rev íz ió járó l érdekes 

közleményt hoz a Rrit és külföldi bibliatársaság havi köz-
lönyének (Monthlv Reporter) februári száma. Bő kivonatban 
közli először is Szász Károly püspök urnák, a revideáló 
bizottság elnökének azt a jelentését, melyet mult novem-
berben a Biblia-Társulat londoni komitéjához intézett s 
melyet szerző szívességéből a »Prot. Szemle* novemberi 
füzete egész terjedelmében közzé tett. Majd a revízió elnö-
kének. Szász Károly püspök urnák sikerült arcképét hozza 
az idéztük közlöny. A cikkhez dr. Dúlta Tivadar, London-
ban élő hit- és honfi-társunk csatol néhány sort, melyben 
a Biblia-Társulat központi választmányának örömét fejezi 
ki a fölött, hogy a revízió oly szépen sikerült, s a maga 
részéről köszönétét nyilvánítja a Társulat biblia-kiadó 
választmányának, hogy a Társaság és a revizorok közötti 
érintkezést ő reá bízta. Végül a M. Reporter a dr. Duka 
arcképét is közli. — Örömmel regisztráljuk a cikk tar-
talmát, s a magunk részéről ismételten köszönetünket nyil-
vánítjuk úgy a revízió költségeit fedező Biblia-Társulatnak, 
mint az átdolgozás vezér-embereinek és munkásainak, 
kiknek áldozatkészségé és fáradságos munkája ily szép 
magyar ó-testamentum birtokába juttatta az evangélium 
magyar híveit. Isten áldása legyen rajtuk és munká-
jukon! (F) 

** Az U n i t á r i u s Köz lönynek folyó évi 1-ső számát 
vettük, Boros György szerkesztésében. A Közlöny havon-
ként jelenik meg s a jelen évfolyamra, a rendes rovatokon 
kívül 12 cikket igér az unitárizmusról, a mely cikkeknek 
az lesz a céljuk, hogy az unitárizmus mibenlétével, hit-
rendszerével, missziójával s társadalmi helyzetével ismer-
tessék meg az olvasókat. A 12 cikk a következő lesz: Az 
unitárius vallás törvényesítése. Ferencz József. Az Isten 
eszméje unitárius fölfogás szerint. Boros György. A mi 
Jézusunk. Gál Miidós. Az unitárius vallás evangéliuma. 
Csegezi László. Az unitárizmus mozgató erői. Kelemen 
Albert. Az unitárius egyház viszonya a többi protestáns 
egyházakhoz. Kanyaró Ferencz Az unitárizmus theologiai 
irányzata. Simó János. Az unitárizmus jellemfejtő ereje. 
Dr. BedÖ Albert. Az unitárizmus a nevelés és közoktatás 
szolgálatában. Kozma Ferencz. Az unitárizmus hatása 
Magyarországon. Vrmösi Kálmán. Az unitárizmus hazánk-
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han és a külföldön. Gálfi Lörincz. Eszményünk. Boros 
György. — E cikkek közül az elsőt már hozza a Közlöny, 
a melynek előfizetési ára egy évre 1 frt. 20 kr. — A 
cikkeket érdekkel várjuk. 

** A »Hajnal* című s Szabó Aladár theol. tanár által 
szerkesztett belmissziói havi folyóirat előfizetési ára a folyó 
évtől kezdve 2 frt lesz s csak előfizetőknek fog megküldetni. 
Szegény lelkészeknek, ha kérik, ingyen is megküldi kivé-
telkép a kiadó Hornyánszky Viktor. Az üdvös munkát 
folytató, egyetlen magyar belmissziói folyóiratot melegen 
ajánljuk olvasóink pártfogásába. Az előfizetési pénzek 
Hornyánszky Viktorhoz (Budapest, Akadémia-palota) kül-
dendők. 

** Advent i é s böjti t a n í t á s o k prot. lelkészek és 
tanítók használatára, Ineze Dániel és Herepei Gergely ev-
ref. tanár és lelkész után kiegészítve Sántha Károly ág. 
hitv. ev. lelkész eredeti főimáival. Összeállította és rövid 
zárimákkal ellátta Fejér Gyula ág. hitv. ev. lelkész. — Az ily 
című könyvnek, melynek első részét annak idején a szak-
lapok melegen ajánlották, most jelent meg a 2-dik, azaz 
a böjti része. Kapható a két (adventi és böjti) rész Bras-
sóban, Here könyvnyomdájában 2 forintért. Megrendelők-
nek a beküldött 2 frtért a kiadó bérmentve küldi meg a 
könyvet. 

** H a s z n o s Kalauz. Útmutató az életben előfor-
duló mindennemű tudnivalókra, ismeretekre nézve. Buda-
pest, 1899. Hornyánszky Viktor kiadása, nagy 8-adrétben 
313 lap, ára kötve 1 frt 40 kr. — Ez a vaskos könyv 
valóságos tárháza, házi kincstára az életben leggyakrabban 
előforduló legszükségesebb tudnivalóknak. A tőcsoportok, 
melyek szerint a hasznos tudnivalók közölve vannak, ezek: 
1. Adók. 2. Házassági tudnivalók. 3. Anyakönyvvezetés. 
4. Katonaság. 5. Végrendelet, örökösödés. 6. Bortörvény. 
7. Mezei munkások törvénye. 8. Mezőgazdák tudnivalói. 
9. Névmagyarosítás. 10. Közhasznú intézmények ismerte-
tése. 11. Egészség, emberi test ápolása. 12. .Jószágtartás. 
13. Gyümölcsészet. 14. Kertészet. 15. Borászat, szőlőszet. 
16. Baromfitenyésztés, méhészet, halászat. 17. Élelmi-
szerek. 18. Tárgyak tisztítása. 19. Bagasztószerek. 20. 
Külünféle hasznos tudnivalók. 21. A műtrágyázás ismer-
tetése. E főcsoportokban tömérdek sok hasznos tudni-
való van nagyon világos egyszerű nyelven és teljesen 
megbízható módon ismertetve. A könyv használhatóságát 
emeli a részletes tartalomjegyzék, mely az egyes főcso-
portokba osztott tudnivalók címszavait betűsorban közli. 
Mindezek azt mutatják, hogy a könyv valóban hasznos 
kalauz, a legjobb enemű kiadványok között; a nyomása 
és kiállítása is csinos s e mellett elég jutányos is. Meg-
érdemli, hogy a legszélesebb körben minél nagyobb el-
terjedést nyerjen. Megrendelhető a kiadó Hornyánszky 
Viktor cs. és kir. könyvkiadóhivatalában (Budapest, Aka-
démia bérháza). 

E G Y H Á Z . 

L e l k é s z v á l a s z t á s . A makádi ref. egyház folyó hó 
6-án dr. Vásárhelyi Józsefet, a budapesti ref. főgimná-
zium helyettes tanárát választotta meg lelkészévé. 

Szász Domokos emléke. Paál Károly toplicai lel-
kész neje, Sándor Ilona meleg hangú felhívást intézett 
az Erdélyi Prot. Lapban az erdélyi papnékhoz és ref. 
nőkhöz, hogy közadakozásból készíttessék el Szász Domo-
kos, mellszobrát, s egy, az ő nevét viselő alapítványt gyűjt-
senek össze a kolozsvári szeretet ház számára. A kegye-
letes ügyet melegen ajánljuk mi is olvasóink figyelmébe. 

Tanácsbiró v á l a s z t á s van folyamatban a tiszán-
túli egyházkerületben, a György Endre lemondása által 
megüresedett helyre. Mint nekünk irják, e tisztségre jelöl-
tekként említtetnek: Dr. Farkas Antal egyházkerületi 
volt főjegyző és dr. Hajnal István békési orvos, a békés-
bánáti egyházmegye egyik tanácsbírója, zsinati képviselő stb. 
A nagyszalontai, békés-bánáti, hevesnagykunsági egyház-
megyéből több presbytérium ez utóbbira készül szavazni; 
sőt más egyházmegyében is van pártja az egyháziasságáról 
széles körben ismeretes békési orvosnak. 

A Szent fö ld mai á l lapotáró l sok érdekes dolgot 
beszélt Gladisehefsky Károly budapesti ref. h. lelkész abban 
az előadói ciklusban, melyet az utolsó négy szerdán a 
hold-utcai ref. iskola dísztermében tartott. Az előadások 
két elsejéről már megemlékeztünk s elmondtuk, hogy 
Gladisehefsky mint szemtanú, saját észlelése alapján be-
széli, mert részt vett a német császár palestinai utazá-
sában. Az I-ső előadás az utazást ismertette Genuától 
Kairóig; a II-dik Jaffát és Jeruzsálemet írta le ; a III-dik 
Bethlehemről, Jerikóról és a Holttengerről szólott; a lV-dik-
nek Haifa, Nazareth és a Genezareth-tó képezte a tár-
gyát. A sok történeti és bibliai vonatkozással átszőtt és 
személyes élményekkel fűszerezett előadásokat mindannyi-
szor nagy és díszes közönség hallgatta s belőlük nem-
csak sokat tanult, hanem sokat épült is. Az előadások, 
belépti díjjal (esténként egy-egy korona) voltak összekötve 
s a tiszta jövedelem az egyház Bethania-árvaházában az 
elhunyt királyné nevét, megörökítő »Erzsébet-alap«-ra 
fordítattott 

E g y h á z i l apszemle . Egyházi lapjaink egymásután 
közlik a tiltakozó felszólalásokat az Uray Imre, beregi 
egyházmegyei gondnok ismeretes nyilt levelében a refor-
mátus papsággal szemben emelt vádak ellen. A Sárospa-
taki Lapok-ban Vádászy Pál, a Debreceni Prot. Lap-
ban Ujfalussy Béla és Benevolus tiltakoznak az ellen a 
vád ellen, hogy a ref. papság a 800 frtos kongrua miatt 
megtagadta volna politikai elveit, s mutatják ki, hogy a 
800 frtos kongrua mellett bizony bajosan fog Uray Imre 
úr látni »kihízott pásztorokat«. Tiltakoznak a pártpoliti-
kának az egyházi ügyekbe való belekeverése ellen s visz-
szautasítják a pártpolitika szemüvegén néző gondnoknak 
a papság ellen emelt alaptalan vádaskodásait. — A Deb-
receni Prot. Lap-ban folyik az eszmecsere dr. Hajnal 



István mult évi cikksorazatának egyes pontjai felett, s a 
legutóbbi számban Erőss Lajos tiltakozik a halottak nap-
jának Hajnal István által indítványozott megünneplése s 
a sírok kivilágítása ellen; történetileg és dogmatikailag 
mutatván ki, hogy a halottak napjának megünneplése tel-
jesen pápista szokás, s ellenkezik a tiszta keresztyénség-
gel. — A Sárospataki Lapok-ban Szuhay Benedek ir a 
revideált ó-testamentomról, s szinte magasztalólag emlékezik 
meg a rajta végzett revízióról. Azt indítványozza, hogy 
az új ó-testamentom címalapjára nyomassák a Károli 
neve után a revideálok neveit is. — Szép ez az elisme-
rés, de alig hiszszük, hogy a revízióban résztvettek közül 
csak egy is kívánná, hogy neve az »istenes vén emberé* 
mellett szerepeljen. 

T e m p l o m a v a t á s . Január hó 29-én avatta fel és 
adta át magasztos rendeltetésének a bobai gyülekezet 
újjá épített templomát Gyuráts Ferenc dunántúli püspök, 
Varga Gyula esperes, a kemenesalji lelkészek, Kovács 
Sándor pozsonyi theol. tanár és rendkívül nagy helybeli 
és vidéki közönség jelenlétében. 

I S K O L A . 

Krausz Gusztáv reform, zeneiskolája február 
5-én, a református főgimnázium dísztermében tartotta 
meg fennállása óta 11-dik növendék-hangversenyét. A 
matiné alkalmából az érdeklődő közönség zsúfolásig meg-
töltötte a dísztermet és mellékhelyiségeit. A 12 számból 
álló műsoron volt zongora-, hegedű-, cimbalom-játék és 
ének is. A kis növendékek játéka kitűnő vezetésről, jó 
iskoláról tanúskodott, mit az érdekelt szülők és az egy-
házi elöljárók is örömmel fogadtak, mert Krausz Gusztáv 
a Kálvin-téri templom orgonistája és énektanár a fő-
iskola akadémiai és főgimnáziumi szakaiban. Csak előre! 

A debreceni ref. fő i skolán , a lemondott dr. Kovács 
Sándor helyébe az akadémiai tanács, mult hó 30-án Csiky 
Lajos, theol. akadémiai tanárt választotta meg akadémiai 
igazgatóvá; az eképen megürült theol. dékáni állást pedig 
dr. Erdős Józseffel töltötte be. 

Strucmadár-po l i t ika . Adj a tótnak szállást, kiver 
a házból — mondja a tréfás példabeszéd; de sokszor 
igaza is van, a mint ezt Debrecen városának és Wolafka 
Nándor, debreceni címzetes püspöknek az esete bizo-
nyítja. Említettük már, hogy a debreceni ref. egyház egy 
tanítónő-képezdét akar felállítani s ehez a városi tanács 
20 ezer forintot javasolt, oly módon, hogy az építési 
anyagok folyó árban a várostól vásároltassanak s ennek 
beszámítása után még 8—9000 frt készpénzt adna. Mult 
hó 26-án tárgyalta a kérdést a városi tanács s Wolafka 
püspök úr »strucmadár-politika* ékes névvel tisztelte meg 
a tanács javaslatát,, azzal argumentálva, hogy hiszen van 
már Debrecenben egy női tanítónőképezde, a mely nem kér 
a várostól egy krajcárt sem, s íme most egy másik, ha-
sonnemű intézmény létesítésére ezreket akar a tanács el-
pocsékolni. Hogy melyik az a már meglevő tanítónőké-
pezde, azt a Debreceni Prot. Lapban — f. a következőleg 
világítja meg, s Wolaíka úr működéséhez a következő 
megjegyzéseket fűzi: »Két évvel ezelőtt a katholikus Szve-

tits alapból dr. Wolafka Nándor egy felsőbb leányiskolát 
állított fel, melyben a tanítást a Miaszonvunkról nevezett 
iskolanővérekre bízta. Ezzel a néhány tanerővel nemcsak 
felsőbb leányiskolát szervezett, hanem a jelen tanév ele-
jén egy tanítónőképezdével is meglepte Debrecent. Na-
gyon, misztikus intézmény ez, melyről a világ, de még 
az illetékes hatóságok is édes-keveset tudnak. De talán 
épen azért a közönség képzelete rendkívül fel van tü-
zelve, s a kellő tanerők, tanterv és paedagogiai elv nél-
kül működő intézetben Debrecen csudáját látják. Állítólag 
egyszerre két. évfolyamot létesítettek, melyekbe a fölvételt 
nem a törvényszerű minősítéshez kötötték, hanem vagy 
Wolafka és a nővérek belátása, vagy kinek-kinek egyéni 
bátorsága szabta meg, hogy az első vagy a második év-
folyamra iratkozzék be. Ily intézettel akart Wolafka ben-
nünket megelőzni, számítván (és nem hiába) az emberek 
hiszékenységére, holott még felsőbb leányiskolája is a 
kezdet stádiumában van; nyilvános jellege nincs, tehát 
messze áll a mi debreceni felsőbb leányiskolánktól, mely-
nek nemcsak nyilvánossági jogot adott a közoktatási kor-
mány, hanem elismerte elsőrendű (teljes 6 osztályú) 
nevelő-intézetnek, a milyen az országban kevés van s a 
melyhez csak két évfolyamot kell még kapcsolni, hogy 
előálljon a teljes tanítónőképző. Nekünk tehát már is töb-
bünk van, mint a Wolafka magán, misztikus képző-
intézete. De hát ő jobban tudja árulni a portékáját. 
Bizonyos azonban, hogy nemcsak beszélni, hanem tenni 
is tud. Bámulatos tevékenységet fejt ki, hogy a katholi-
licizmus térfoglalását előbbre vigye, templomban, iskolá-
ban, társadalomban egyaránt. A tanítónőképzőjében pl. 
minden elfoglaltatása mellett is két tantárgyat tanít. E 
mellett óvja báránykáit, sőt a mieinkkel is szaporítani 
szeretné. Ezért ellenére van, hogy az intézetbe a mi egyik 
lelkészünk bejár a vallást tanítani a ref. növendékeknek. 
A dolgot megfordítani azonban nem kívánja. Mindenütt 
ott van, tesz, vesz, agitál, embereket gyűjt, pártokat szer-
vez, szóval a halieütika minden művészetét gyakorolja. — 
Mi pedig ülünk a suton, nem verjük a dobot, hallga-
tunk, — így hát sok méltatlanság megesik rajtunk. Ezért 
hivatkozhatott Wolafka, minden ellenmondás nélkül, a 
városi közgyűlésen az ő tanitónőképezdéjére, s ezért vet-
hette szemére a városnak a strucmadár-politikát. Hogy 
micsoda sérelem történik még meg ezután rajtunk Debrecen-
ben, szinte elképzelhetetlen. Mi van még itt meg a kál-
vinista Rómából, mikor ennek a tanácskozó házában 
megszégyenítő névvel illeti egy kath. plébánus a közgyű-
lést, a miért ref. tanintézet létrejöveteléhez nyújt támo-
gatást ! ? Nem álmodtuk soha, hogy Debrecen érintetle-
nül megmarad kálvinistának; de nem hittük, hogy ide 
jut. Persze, az nem volt strucmadár-politika, a mikor 
Debrecen varosa 100.000 frtot szavazott meg a piarista 
gimnázium kiegészítésére! ]Az sem volt strucmadár-poli-
tika, a mikor a ref. egyetemre javaslatba hozott 2 millió 
forint ügyét ad acta tették. Az sem volt, a mikor a ref. 
főgimnáziumban felállítandó párhuzamos osztályok szer-
vezési költségeit egy, azaz egy évre szavazta meg a köz-
gyűlés. Az sem az, hogy a kath. templom renoválására, 
ha kell, tizezerek állanak a városi pénztárban, s a mi 
szegény ispotálytemplomunk összedől, de a város nem ad 
reá egy fillért sem. Az sem az, hogy a kath. tanítók lak-
bérét vita nélkül emelte fel a városi közgyűlés; de ha a 
kényszer egy ref. tanítót arra visz, hogy a saját lakását 
is átengedje tanteremnek, a város ez esetben semmi kö-
telezettséget nem érez. Az sem az, hogy a város érdeké-
ben fentartott kollégiumi nyilvános olvasóterem ellátására 
2000 frt helyett csak 800 frtot lát jónak megszavazni. 
Nem, mindez nem strucmadár-politika, hanem természe-



tes folyománya armak a szellemnek, melytől Wolafka 
Debrecen megújhodását és lényegében való átváltozását 
várja. S mint a jelek mutatják, nem hiába. Ellenfelünk 
serény, fáradhatatlan; mi pedig; mozdulatlanok vagyunk. 
Ha újabb-újabb tért veszítünk, ha ellenfelünket egész a 
vakmerőségig felbátorítjuk, saját gyámoltalanságunknak és 
közönyösségünknek köszönjük*. — Sajnálatos dolgok bizony 
ezek; de engedjen meg a nagy debreceni ref. egyház, ha 
azt kérdezzük, hogy ha Wolafka úr egymaga ott tud 
lenni mindenütt, a hol egyháza érdekeit kell támogatni és 
előre vinni, s egymaga képes Debrecenben, a régi kálvi-
nista Rómában halászgatni és a ref. egyház és iskolák 
ügyét megakasztani, — hát a nagy debreceni egyház és 
iskola nem tudja sorompóba állítani papjait, tanárait, hogy 
az egyház és iskola érdekeit megvédelmezzék s kikerül-
tessék a várossal is az ilyen arculcsapást, mint a milyet 
Wolafka úrtól szenvedeti!? Atyámfiai! ne panaszkodjunk, 
hanem álljunk a munkába, mert a Wolafka-féle pápás 
propagandát késő lamentációkkal meg nem állítjuk soha. 
Annak csak a buzgó munkálkodás s az éber vigyázás 
vethet gátat! 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy Zsuzsánna-egyesület közgyűlése 

a Lónyay-utcai főgimnáziumban mult héten tartatott meg 
Szilassy Aladárné elnöklete alatt. Előzőleg istentisztelet 
volt a Kálvin-téri templomban, hol Hamar István imád-
sága után Gergely A. fogházi lelkész tartott szép alkalmi be-
szédet a könyörülő szamaritánusról; a szép énekkart pedig 
Krausz G. tanította be és vezette. A templomból a főgimná-
ziumba vonult át a díszes közönség, hol Szőts F. theologiai 
igazgató rövid fohásza után Szilassy Aladárné csinos 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. (A megnyitó Lapunk 
mai számában olvasható. Szerk.) Utána Dessewffy Emma 
egyesületi titkár az anya-egyesület, Szabó Aladár a budai 
fiók-egvesület működéséről olvasták föl évi jelentésüket. 
A Lorántffy-egyesület tagjai valóban lélekemelő keresztyén 
munkásságot fejtenek ki. Látogatják, segítik (ruhával, 
élelmiszerekkel, pénzzel stb.) és vigasztalják a szegé-
nyeket, kiknek száma most már több százra emelkedett. 
Az elhagyott gyermekeket vallás-erkölc.sileg nemesítik, a 
zülléstől védik és mentik. 12 szegény árvagyermeket 
neveltetnek Pesten és Török-Szentmiklóson. 10 vasárnapi 
iskolában vezetik a kisdedeket a Jézus Krisztushoz. 
Vasárnap délutánonként a szolgálatban levő fiatal lányok 
vallás-erkölcsi gondozásával foglalkoznak. Magok pedig 
minden hétfőn délután úgynevezett varró-órára gyűlnek 
össze s itt biblia-magyarázat által erősítik evangéliumi 
keresztyén hitöket. Nemes munkájukat most már évről-
évre hatályosabban támogatják az egyháziasabb körök. 
Legfényesebben bizonyítják ezt a pénztári jelentés adatai, 
melyeket Szőts Farkasné egyesületi pénztárnok olvasott fel. 
Szaporodnak az egyesület tagjai, kik a mult évben 850 frt új 
alapítványt adtak. Növekszenek az egyesület pártfogói is, 
kik között a két Degenfeld nővér (herceg Odescalchi Gyuláné 
és gróf Károlyi Tiborné) főúri körökben több mint tízezer 
frtot gyűjtött az egyesület helyiség-alapjára. Emelkedik 

az egyesület segítő ereje is, mert immár 8317 frtot for-
díthatott nemes céljaira. Gyarapszik az egyesület vagyona 
is, mert alapítványi tőkéje, a mult évi harmadfél ezer 
frt közel tizenhét ezer frtra emelkedett. És a mi talán 
a legörvendetesebb, folyton növekedik a tagok buzgósága 
és tevékenysége is, miről a beterjesztett jelentések alap-
ján bőséges alkalma volt meggyőződni a közgyűlésnek. A 
tagok örömének s a vezetők iránt érzett köszönetnek és 
elismerésnek Szász Károly püspök úr adott kifejezést ama 
szép beszédben, melyet hosszas tetszésnyilvánítással foga-
dott a népes közgyűlés. A jelen közgyűlésnek még külö-
nös érdekességet kölcsönzött az ev. keresztyén nőegyesü-
letek londoni központi bizottsága titkárának, miss Rey-
nolds-nak jelenléte, kit az egyesület nevében Szabó Ala-
dár vál. tag üdvözölt, szép angol beszédben, mit az ér-
dekes miss lelkes angol beszédben viszonzott, átadva a 
magyar bittestvéreknek az angolországi és amerikai rokon-
egyesületek üdvözletét s arra buzdítva egyesületünkei, 
hogy maradjon hű az eddig követett Krisztusi szellemhez, 
mire imaszerűleg kéri a jó Isten áldását. A közgyűlés 
nagyon szívélyesen fogadta az amerikai származású ro-
konszenves hölgyet, ki előzőleg és azután is több mun-
káját megszemlélte s Lorántffy egyesületnek. A közgyűlés 
határozatai közül megemlítjük még, hogy herceg Odes-
calchi Gvulánénak és gróf' Károlyi Tibornénak, az egye-
sület iránt tanúsított munkás szeretetökért jegyzőkönyvi, 
köszönetet és elismerést szavazott ; hogy Szász Károly 
püspök urat örökös tiszteletbeli tagjává választotta; hogy 
a választmány által néhai jó királynénk emléke megörö-
kítésére kezdeményezett * Erzsébet-alap* -hoz a mult évi 
pénztármaradékból 10Ö forint, alapítványt csatoltatott stb. 
A hangulatos közgyűlést Szabó Aladár kenetes imája fe-
jezte be, s ezután a tagok és vendégek szeretet vendégsé-
get tartottak a főgimnázium dísztermében. (F.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Szemé ly i hírek. Szabolcska Mihályt, a jeles 

költőt, egymásután két kitüntetés érte. Csak nemrég vá-
lasztotta meg papjává a temesvári ref. egyház, — folyó hó 
1-én pedig a Kisfaludi- társaság azzal tüntette ki, hogy 
rendes tagjává választotta. Mindkét kitüntetéshez a leg-
szívesebben gratulálunk. 

* Orosz t u d a t l a n s á g . Hogy mily alacsony értelmi 
színvonalon áll a hatalmas orosz birodalom népe, mutatja 
a pétervári katonai statisztikai hivatalnak a katonák írás 
és olvasás ismeretéről közlött kimutatása. A mult évben 
bevonult újoncoknak csupán 40 százaléka tudott írni és 
olvasni, a mi következtetést enged vonni a birodalom 
többi népeinek értelmiségére is. A tavalyi újoncok már a 
fiatalabb generációból kerültek ki, a melynek pedig inkább 
volt már alkalma, hogy a műveltség ábécéjét, az irást és 
olvasást megismerje. Ha ezeknek is csak 40 százaléka 
rendelkezett ez elemi ismeretekkel, mily szomorú lehet 
az állapot e tekintetben az idősebbek közöt t? ! Nem igen 



tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Oroszország lakosságának 
75 százaléka nem tud sem írni, sem olvasni. Vannak 
egész vidékek, a hol nem akad a köznép közt egyetlen 
írni és olvasni tudó ember sem, s mindemellett is alig 
állítanak fél ujabb népiskolákat. Bizony nem ártana, ha 
a cár, mint az orthodox egyház feje, utasítaná a papsá-
got a nép nevelésére, s igen jól tenné, ha roppant had-
serege egy részét elbocsátva, a felszabaduló pénzen nép-
iskolákat állítana. Vagy talán jobb, mind az orosz abszo-
lutizmusra, mind az orthodox egyházra, ha a nép a 
szellemi sötétségben tévelyeg ? 

* P á p i s t a t ü r e l m e t l e n s é g . San Bemóban a valden-
sis egyház igen jó iskolát tart fenn, a melybe a róm. 
kath. szülők is nagy számmal járatják gyermekeiket. Ter-
mészetes dolog, hogy a mindenütt zavart támasztó je-
zsuiták nem hagyhatták ezt a dolgot ennyiben. A mult 
hónapban ők is állítottak fel egy iskolát, azon a címen, 
hogy abban helyet adjanak a teljesen szegény gyermekek-
nek. Ez a cím csak ürügy volt, mert hiszen a községi 
iskolák teljesen tandíjmentesek, sőt a szegény gyermekeket 
könyvekkel és ingyen ebéddel is ellátja a város. Az igazi 
szándék nem sokára világosságra jutott, mert a páterek 
végig látogatták több izben a szülőket s hol szép szóval, 
hol kecsegtetéssel igyekeztek őket rávenni, hogy gyerme-
keiket ne küldjék a valdensis iskolába. ígértek nekik ruhát, 
uzsonnát, ebédet s más kecsegtető dolgokat; a hol pedig 
a szép Ígérgetés nem használt, ott elővették a kárhozat 
és a pokol minden rettenféseit. Ily eljárás mellett sikerült 
ugyan néhány gyermeket megszerezni, de a szülők leg-
nagyobb része mégis csak megmaradt a valdensis iskola 
mellett. -— Épületesebb azonban ennél egy másik eset. 
Spanyolországban, Valenciában van egy kis protestáns 
egyház. A gyülekezet szaporodása miatt nem régen egy 
nagyobb helyiséget bérelt az egyház istentiszteleti célokra. 
Alig tartották aonban meg az első istentiszteletet, a szom-
szédság azonnal méltatlankodva kezdett panaszkodni miatta, 
tűrhetetlen levén szerintök, hogy közelükben prot. isten-
tiszteletet tartsanak s prot. énekekkel sértsék a fülöket. 
Egy napilap is párt jara kelt a méltatlankodóknak; egy 
másik lap azonban kikelt a türelmetlenség ellen s barbár 
fanatizmusnak minősítette azt, nagy igazán. — S lássunk 
még egy harmadik esetet is. Déli Olaszországban, Borrello-
ban protestáns szimptomákot vett észre a papság. Hogy 
ennek gátat vessenek, azonnal három pátert állítottak be 
a tévelygők (?) visszahódítására. A páterek naponként 
háromszor prédikáltak, természetesen a protestánsok ellen. 
Beszédük mindig ezzel a keresztényi felhívással végződött: 
Ne érintkezzetek velők; a pokol söpredékei azok. Ne beszél-
jetek velők, rájok se nézzetek. Könyveiket ne olvassátok, 
hanem tapossátok a sárba, vagy égessétek el, mert ők a 
világra szabadított ördögök. — Ilyen a pápistaság keresz-
tényi szeretete! 

* B i s m a r c k és a p ie t i s ták . »Gondolatok és emlé-
kek« című müvében egy érdekes esetet beszél el Bismarck, 
a mely világot vet az ő keresztyéni gondolkozására. 1853-ban 
Ostendeben időzött Vilmos trónörökössel, a későbbi csá-

szárral. A trónörökös boszús volt Gerlach tábornokra, a 
ki mint szárnysegéd volt beosztva mellé s azt mondá róla, 
hogy pietista. Bismarck kérdezte a trónörököst, hogy mit 
ért a pietista alatt. Vilmos azt válaszolta, hogy egy olyan 
embert, a ki szenteskedik, de csak azért, hogy azzal magá-
nak előmenetelt biztosítson. Bismarck ekkor védelmére kelt 
Gerlachnak s biztosítván a trónörököst, hogy ilyen szines-
kedés távol van tőle, így szólt: »Manapság olyan embert 
neveznek pietistának, a ki orthodox, hisz a keresztyén 
kijelentésben és hitét nem titkolja el ; ilyen ember pedig 
igen sok van s ezek nem sokat törődnek az államszol-
gálattal s nem igen igyekeznek carriert csinálni.* A trón-
örökös erre azt kérdé, hogy kit kell orthodoxnak tekinteni? 
Bismarck így felelt: »Mindenkit, a ki valóban hiszi, hogy 
a Jézus az Isten fia és hogy miérettünk halt meg, hogy 
áldozatával eleget tegyen a mi vétkeinkért.* — Erre a 
trónörökös elpirulva, így kiáltott fel: »Ki lehetne oly isten-
telen, a k i nem hinné ez t?!* Bismarck erre így felelt: »Ha 
ez a nyilatkozata fenségednek nyilvánosságra jutna, akkor 
fenségedet magát is a pietisták közé számlálnák!* 

* S z e n t lutr i . A pueblo-i (Mexikó) Szent József 
plébánia egymásután rendezi a szent lutrit a purgató-
riumban levő lelkek kiszabadítására. Ujabban ismét egy 
felhívást bocsátott ki, a mely homlokán a következő cí-
met viseli: »Léleksorsolás. A Szent József plébánia 
különös privilégiumainak gazdag kincstára«. Továbbat ezt 
mondja: »Mindazon lelkek javára, a melyek jegyeztetnek 
e sorsolásra, a következő tervezet szerint, kilenc napon 
át engesztelő misék fognak tartatni.« A tervezet szerint 
az elsőnek kihúzott lélek javára 30 mise, a következő 
hét javára pedig egy-egy ünnepélyes mise fog tartatni, 
íme ez a pápistaság a maga leplezetlen pogányságában. 

* A j e z s u i t á k N é m e t o r s z á g o n . A németországi 
pápás centrumpárt nem szűnik meg kísérleteket tenni, 
hogy a jezsuitákat visszafogadtassa Németországba. Ujab-
ban ismét javaslatot terjesztett be az 1872-ki törvény 
hatályon kívül helyezésére, s a német klerikális lapok és 
utána a »Religio« nagy örömmel hirdeti, hogy remélni lehet 
a javaslat elfogadását. Az »Evangelische Bund« azonban, 
mult évi decemberben, Merseburgban tartott gyűléséből 
igen erélyes tiltakozást intézett a birodalmi gyűléshez a 
javaslat ellen, s hiszszük, hogy igen korai még a jezsuita-
pártolók öröme ; mert Németország valóban önmaga oltaná 
be a felekezeti türelmetlenség mérgét, ha a jezsuitákat 
újra visszafogadná. Örüljön rajta, hogy megszabadult tőlük, 
nemhogy ismét beereszsze, mert teljesen igaz Beyschlag-
nak az a kijelentése, hogy >szabadságot sohasem lehet 
adni a szabadság gyilkosainak 

* A p á p i s t a s á g önbeismerése . A párisi »Peuple 
Frangais« című pápista újság nem régen a következő s 
figyelemre méltó önbeismerést tet te: »Tény, hogy jelenleg 
az angolszász népek állanak legelői a vallásos élet, valamint 
a tudomány és a kereskedelem terén, míg a latin fajok 
folytonosan hanyatlanak, mind vallásos, mind politikai 
tekintetben. Bármennyit okoskodunk is a róm. katholikus 
nemzetek ezen morális alahanyatlásának oka felett, nem 



találjuk azt meg másban, mint abban, hogy a vallás 
főelemévé a külső ceremóniákat tettük. A meggyőződés 
helyére a babonát állítottuk s a keresztyén vallást csupa 
gépies rituálékká változtattuk. Pedig az olyan vallás, a 
mely csak csupa parádé, méltatlan mind a hívőkhöz, 
mind az általuk imádott Istenhez!« 

* A s s z o n y o k a p o l y g a m i a ellen. Utah államban 
a mult évi novemberben sikerült a mormonoknak egy 
Roberts nevű ember személyében egy mormont juttatni a 
képviselőházba képviselőül. Azért törekedtek erre, hogy 
Utahot is felvétethessék az Egyesült-Államok államai közé. 
Az amerikai asszonyok azonban, főként pedig a pro-
testánsok, nem akarnak Roberts képviselőségébe bele-
nyugodni, mert azt, hogy egy polygamista üljön a tör-
vényhozás házában, nemzeti gyalázatnak tekintik. Nagy 
mozgalmat indítottak tehát, hogy Roberset kipurgálják a 
képviselőházból. Aláírásokat gyűjtenek s egy tiltakozást 
akarnak beadni a képviselőházhoz. Ráakarják bírni a 
képviselőket, hogy magok küszöböljék ki Robertset. A moz-
galom igen élénk s azt Brigham Joung, a korábbi mormon 
vezér is támogatja. A mormonok ugyan azzal védekeznek, 
hogy egy újabb isteni kijelentés folytán a polygamiát eltö-
rölték ; de ez csak ürügy arra, hogy Utah államiságát 
elismertethessék, mert kétségtelen, hogy ma is igen sok 
polygamista van közöttük s magának Robertsnek is több 
felesége van. 

* Segéd le lkész t keresek H.-M.-Vásárhelyre olda-
lam mellé. Fizetése: teljes ellátáson kivül évi 320 frt. 
Teendők: a lelkészi dolgokban segíteni, vallást tanítani 
heti 2—2 órán a polgári iskolában és a városi szeretet-
ház elemi iskolájában, végre a délelőtti üres órákban 
nekem másolgatni. Az állás jövő hóban elfoglalandó. 
Mielőbbi jelentkezést kérek, H.-M.-Vásárhely, 1899 jan. 
hó 7-én. Szeremlei Sámuel, ref. lelkész. 

A D A K O Z Á S . 
A Lorántffy Zs-egyesület és a Nagypénteki 

ref. T á r s a s á g javára a Dunamelléki egyházkerület által 
kiadott Farkas József-féle »Gondolatok stb.« című fűzet-
kékért január 20. óta következő felülfizetések történtek: 
Pap István, mórágyi lelkész utján 60 kr., Szabó Péter, 
pirosi 1. és esperes útján 20 kr., Kiss Béla vaáli 1. útján 
1 frt 64 kr., (melyhez Heinrich Lajos 46 kr., Botha Vilmos 
46 kr., Képes Andor 46 kr., Kulcsár Lajos 26 krral járul-
tak) ; Mészáros Sámuel, óbudai 1. utján 10 kr., Bárdy 
Pál héviz-györki 1. utján 30 kr., Schneider Pál, beskai 
missziói 1. útján 30 kr., Vasvári Sándor csepelyi 1. útján 
40 kr., Poór József, ujszivaczi lelkész útján 20 kr. — 
Szives köszönettel Budapest, 1899. február 7-én, Szöts 
Farkas, theol. igazgató, mint az egyházkerületi értekezlet 
titkára és pénztárnoka. 

A Loránt f fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t »Erzsébet-
alap*-}ára, melyet néhai jó királynénk emlékére árvanevel-
tető alapul létesített, újabban a következő adományok 
érkeztek: Benedek Antal lelkész útján a gombai reform. 

hívek ó-esztendei perselypénzéből 4 frt 55 kr; Széli György, 
avasujvárosi lelkész 1 fr t ; a Lorántffy Zs.-egyesület az 
1898. évi pénztármaradékból 100 frt. Adományokat erre 
a célra tovább is köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz. 
Budapest, 1899. február 7-én, Szöts Farkasné, a L. Zs. 
egyesület, pénztárnoka. 

A dunamelléki lelkészárvák szeretetházi alap-
j á r a adományokat küldöttek: Poór József alsóbaranya-
bácsi egyházmegyei pénztárnok útján 7 frt 80 krt, me-
lyet az egyházmegye néhány gyülekezete és lelkésze adott; 
Széky Géza lelkész útján a gerjeni gyülekezet 1 trtot. 
Budapest, 1899. február 7-én Szöts Farkas, a szeretet-
hazi alap kezelője. 

P á l y á z a t . 

A debreceni ev. ref. theologiai akadémián egyik 
rendes tanszékre, melyhez főtárgyul a dogmatika elő-
ctdáSci van kapcsolva, pályázat nyittatik. 

A megválasztandó tanárnak ezek lesznek a tárgyai : 
A) Az egyik esztendőben: 

1. Dogmatika, egész éven át heti 6 órán. 
2. Vallásbölcsészet, egész éven át heti 3 órán. 

B) A másik esztendőben-. 
1. Symbolika, egész éven át heti 3 órán. 
2. Vallásbölcsészet, egész éven át heti 3 órán. 
3. Theol. tudományok encyklopaediája, egy féléven 

át heti 3 órán. 
4. Apologetika, egy féléven át heti 3 órán. 
A megválasztott tanár az utóbb említett két tan-

tárgy helyett esetleg más tárgyak előadására is kötelez-
hető s heti óráinak száma szükség esetén legfeljebb 
12-ig szaporítható. 

A megválasztandó tanár jogos és kötelezett tagja 
lesz a főiskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetnek, mely 
a theol. akad. tanárok részére az országos nyugdíj-tör-
vényben megszabott mértékű ellátást biztosítja. 

Eddigi tanári vagy lelkészi szolgálata az alapsza-
bályok értelmében be fog számíttatni. 

Tanári fizetés: alapfizetés 1700 frt, lakbér 400 frt 
s 100 frtos ötödéves korpótlék, öt ízben. Korpótlék jogo-
sultság szempontjából a közvetlen megelőző rendes tanári 
szolgálat évei is beszámíttatnak (1897. májusi 201. egyh. 
ker. jkvi szám). A tanári javadalom további emelkedését 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 1897. májusi közgyű-
lésének 183. jkvi száma elvileg kimondotta. 

Hivatalát 1899. szeptember hó 1-ső napján, szak-
körébe vágó tanári székfoglaló értekezéssel foglalja el. 

Pályázók minősítését illetőleg, legújabb egyházi tör-
vényeink 488. §-a mérvadó. 

Pályázók, okmányaikkal kellőleg felszerelt kérvényü-
ket a tiszántúti ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalához, 
Debrecenbe, folyó évi március hó 20-ig nyújtsák be. 

Debrecenben, 1899. január hó. 
Kiss Avon, 

püspök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatá rs : Hamar István. 
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Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
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Felelős szerkesztő és lap tulajdonos : 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Az egyház munkájáról. * 
(Máté IX: 35—38.) 

Az előbb elhangzott szép fejtegetésből ** meg-
ismertük, tisztelt közönség, a Krisztus igaz anya-
szentegyházát, mint Istennek az emberi lélekben, 
annak csendes békességében, édes boldogságá-
ban, a fiúság érzésében megvalósuló országát; 
mint a Krisztus testét és teljességét, a mely ki-
emeli a megbékélt lelket a világ zavaros hullá-
mai közül s a kegyelem rendíthetetlen kőszik-
lájára állítva, az Istennel és a Krisztussal való 
élő közösség által már itt e földön a mennyor-
szág javait kóstoltatja meg vele. Láttuk az egy-
házat a maga eszményi, krisztusi mivoltában, 
mint láthatatlan egyházat, s hallottuk, hogy e 
benső, titkon működő életnek látható szerveket 
is kellett természetszerűleg teremtenie, hogy ön-
magát a való világban megvalósíthassa. E szer-
vek összesége, mint külső szervezet a látható 
anyaszentegyház. 

A külső, látható anyaszentegyház a belső, 
láthatatlan anyaszentegyháznak, az istenországá-
nak, mint életnek és erőnek többé-kevésbé töké-
letes realizálódása levén, természetes dolog, hogy 
feladata nem lehet csupán csak a puszta léte-
zés, a tétlen szemlélődés; hanem kell, hogy elébe 
fenséges célok legyenek kitűzve, a melyeknek 
elérésére törekednie kell, ha magát a Krisztus 
egyházának kívánja nevezni. 

Az egyház elé tűzött fenséges célokról s az 
általa szent kötelessógkópen végzendő munkák-
ról kell szólanom, hogy így az egyház képe, 
mind eszményi krisztusi mivoltában, mind peclig 
aktiv működésében világosan álljon előttünk. 

Hogy mi a látható egyház célja s mik annak 
munkái, azt sokféleképen határozták már meg 
az emberek; de mi ne menjünk egyik emberi 
bölcshöz sem, hogy ezt megtanuljuk. Forduljunk 

* Elmondatott a Lorántffy Zsuzsanna- és a Ref. Ifjúsági 
Egyesület vallásos összejövetelén, 1899. január hó 3-án. 

** Petri Elek beszéde. L. lapunk f. é. 4-ik számában. 

csak ahoz, a ki feje, királya az a nyaeszentegy-
háznak: magához a Jézus Krisztushoz. Ha tőle 
tanulunk, nem fog homály ós csalódás fenye-
getni bennünket. 

Idvezítő Krisztusunk nem elvont doktrínák-
ban tanít bennünket az egyház feladatára ós 
munkáira, hanem életének, működésének fensé-
ges példái által. Mélyedjünk csak bele abba a 
rövid kis elbeszélésbe, a mely a Máté evangélioma 
IX. rósz 35—38. verseiben foglaltatik, s egymás-
után, a legszebb rendben bontakoznak ki előt-
tünk a célok, a melyek az egyház elé tűzettek, 
s a munkák, a melyeket végeznie szent feladata. 

Azt olvassuk e kis elbeszélésben, hogy Jézus 
eljárá a városokat ós falukat, tanítván a zsidók 
zsinagógáiban ós prédikálván az 0 országának 
evangél iomát; továbbá, hogy gyógyíta minden-
féle betegséget ós erőtlenséget a nép között, és 
végre, hogy a mikor látta a sokaság elfáradott-
ságát és eltévedésre hajlandó voltát, azoknak 
megtar tására figyelmezteté tanítványait. A Meg-
váltó működésének ez egyszerű leírásából tisz-
tán domborodik ki az Ő anyaszentegyházának 
földi hivatása, a mely nem más, mint istenorszá-
gának megvalósítása, s tűnnek fel a munka esz-
közei : az igehirdetés, a könyörülő szeretet gyakor-
lása és a hívek lelki gondozása. 

»A hit a hallásból vagyon, a hallás pedig 
Istennek igéje által« — m o n d j a Pál (Róm. X : 17), 
az istenországa megvalósításában tehát kétség-
telenül legelső ós legfontosabb eszköze az egy-
háznak az ige hirdetése. Vigyázzunk azonban, 
hogy az Isten igéjének hirdetését össze ne za-
varjuk az emberi tudomány és bölcseség taní-
tásával. Igehirdetés csupán csak az, a mely az 
Isten igéjét, az istenországa evangéliomát, a vált-
ságnak ós kibékülésnek titkait hirdeti, tisztán, 
elegyítetlenül. Óh, mert a predikálásban nem a 
beszéd művészi szerkezete, — nem a ragyogó 
előadás az, a melyben az emberi lelket meg-
ragadni, ujjászülni képes erő rejlik. Ezek meg-



engedhető, sőt szükséges külsőségek; de jaj a a falvakba, a zsidók zsinagógáiba, azaz : vi-
mi predikálásunknak, jaj az egyháznak, ha csak gyük ki Istennek igéjét a templomból az életbe 
ezekben látjuk az igehirdetést. A prédikálás csak is. Vigyük el műveltekhez ós együgyüekhez; vi-
az Isten igéjének hirdetése által válik igehirde- gyük el még azokhoz is, a kik előtt az botrány 
téssé, s csak akkor érhet el igazi hatást a lelkek és bolondság. Vigyük be a családokba, az isko-
megindításában, ujjászülósóben s az istenországa Iákba, az egyesületekbe; keressük meg a móclo-
terjesztésóben, ha ennek az országnak boldogító kat és alkalmakat, a melyekkel s a mikor be-
evangéliomát foglalja magában, tisztán, hamisí- olthatjuk annak erőit e világ életébe. Egyházi, 
tatlanul. Foglalja azért magában a prédikálás társadalmi, politikai életünk eltespedt; annak 
a váltságnak ós kibékülésnek mennyei evangé- ereiben a megfeketedett s meglassult vért egye-
liömát; szóljon szívből szívhez, mert csak így elül csak az evangélium friss erői képesek meg-
érheti el célját. Az olyan prédikálás, a mely tisztítani : meg ne restüljünk tehát az ige hirde-
nem a Krisztus tiszta evangóliomával akar hatni, tósében, mert a hit hallásból vagyon, a hallás 
csak olyan, mint a szeretet nélkül való beszéd^ pedig az Istennek igéje által 1 
a mely, szóljon bár a legragyogóbb nyelven, szól- Az egyház szent feladata az igehi rdetés ; 
jon bár az angyalok nyelvén, még sem egyéb, de távolról se gondoljuk, hogy ez az egyetlen 
mint zengő érc és pengő cimbalom, a melynek végzendő munkája. Az evangéliomban Istennek 
hangjai füleinket gyönyörködtethetik ugyan egy s Krisztusnak hozzánk való örök szerelme hang-
icleig, de lelkünkbe nem hatnak s csak a leve- zik felénk, s ha azt befogadjuk, azzal együtt e 
gőben hangzanak el. végetlen szeretet és kegyelem is a miénk leszen. 

Krisztus hirdette az istenországának evan- De elég-e e javakban magunkat boldogoknak 
géliumát, és pedig szerte járva a városokban, éreznünk, s szabad-e azokat önzőén szivünkbe 
a falvakban, a zsidók zsinagógáiban; s az ige- zá rnunk? N e m ; a Krisztus azt mondá tanítvá-
hirdetés e példája megtanít bennünket ar ra is, nyainak : »Új parancsolatot adok nektek, hogy 
hogy azt szük helyekre, meghatározott alkal- egymást szeressétek; a mint ón szerettelek ti-
makra korlátoznunk nem lehet. Kétségtelen, hogy teket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismer-
az igehirdetésnek nélkülözhetetlen és méltóságos nek meg mindenek, hogy az én tanítványaim 
helye a templom ; de az is igaz, hogy sokan vagytok, ha egymást szeretenditek« (Ján. XIII : 
vannak olyanok, a kiknek szivéhez nem férkőz- 34, 35). S ezt a szeretetet Ő nemcsak paran-
hetünk hozzá pusztán csak a templomi igehir- csolta, de gyakorolta is, ^gyógyítván mindenféle 
detós által. Fájdalom, sokan vannak, a kik el- betegséget és mindenféle erőtlenséget a község 
kerülik a templomot, vagy olyanok, a kiket a közöttcc. 
hivatalnak s a megélhetésnek kötelességei meg- Ez a parancsolat s annak a Krisztus által 
gátolnak abban, hogy az istentisztelet megsza- történt gyakorlása szent kötelességóvó teszi az 
bott idején hallgathassák az igét. Gyülekezeteink- Ő egyházának is a könyörülő szeretet gyakor-
nek vannak tagjai, a kikre nézve a templomi lását. Nem elég azért az egyháznak pusztán hír-
igehirdetés magas, érthetetlen. Ilyenek a ser- detni Istennek és a Krisztusnak örök szerelmét, 
dülő ós serdületlen gyermekek. ITa már most hanem kell, hogy azt az életben gyakorolja is 
az igehirdetést csak a templomra s csak a s ezzel is bizonyságot tegyen a felől, hogy 
köz-istentisztelet idejére korlátozzuk: bármilyen a Krisztus teste és az Ő teljessége. S mennyi 
igaz legyen is az igehirdetés, hatástalan maracl alkalom kínálkozik a könyörülő krisztusi sze-
az a templomkerülőkre, az istentiszteleten meg- retet gyakorlására e fölcli életben! »Szegónyek 
jelenni nem tudókra s gyermekeinkre, kiknek mindenkor lesznek ti közöttetek« — mondá az 
lelke, elméje annak magasságát és mélységét Idvezítő (Máté X X V I : 11). Vannak is bőven. A 
felfogni nem képes. Ám maradjon azért a tem- testi és lelki nyomorúság szivet szaggató példái 
plom az igehirdetésnek méltóságos központja; ele állanak körül bennünket, s vájjon lehetséges 
ne elégedjünk meg csak azzal, hogy egyedül itt volna-e, hogy a Krisztus anyaszentegyháza le 
prédikáljunk. Hallgassuk meg Jézusnak tanítvá- ne hajoljon, hogy fel ne emelje az elesetteket, 
nyaihoz intézett szavait : »A mit néktek a sö- hogy le ne törölje a sírók könyeit, kenyeret ne 
tó.tségben mondok, hirdessétek azt a világossá- adjon az éhezőnek, vizet a szomjuhozónak, ruhát 
gon; ós a mit fülbe súgva hallotok, prédikál ja- a mezítelennek? Lehetséges volna-e, hogy elfe-
tok a háztetőkről«, (Máté X : 27) ; legyen útmu- íedkezzék a betegágyon sínlődőkről, a börtönök 
tatónk a Timót.heusnak adott utasítás; »Predi- ben bünhödőkről s hogy ne vinne vigasztalást, 
káljad az igét; raj ta légy mind alkalmatos, mind megnyugtatást a megkeseredett szívűekhez? Óh, 
alkalmatlan időben« (II. Tim. IV: 2), s menjünk ha az egyház elfeledkezhetnék mindezekről, nem 
szerte mi is, mint isteni Mesterünk, a városokba, volna többé az Ő anyaszentegyháza. Akkor 



méltóvá lenne arra, hogy az ítéletkor ez a kár-
hoztatás hangozzék fe lé : »Átkozottak, menjetek 
el tőlem az örök tűzre, mely készíttetett az ör-
dögnek és az ő angyalainak. Mert éheztem és 
nem adtatok ennem; szomjúhoztam és nem ad-
tatok innom. Utonjáró voltam és nem fogadtatok 
be ; mezítelen voltam és meg nem ruháztatok ; 
beteg voltam és tömlöcben voltam és meg nem 
látogattatok« (Máté X X V : 41—43). 

Az egyháznak tehát, ha Krisztus igaz anya-
szentegyháza akar lenni, gyakorolnia kell a kö-
nyörklő szeretet isteni munkáját. Ez a könyö-
rülő szeretet az, a mely képes megihletni még 
a legelvetemedettebb lelket is, a mely égi me-
legével felolvaszthatja a megkeményedett szívek 
jégkérgót s felnyithatja az üdvösség evangólioma 
számára azokat a füleket is, a melyek az ige-
hirdetéssel szemben siketek valának. 

De ne gondoljuk, hogy e munkában csak 
a hivatalos egyháznak s az egyház hivatalos 
szolgáinak, a papoknak keli híven forgolódniok. 
Még ha elismerjük is, hogy az igehirdetés csak 
a papok dolga, de azt, hogy a könyörülő szere-
tet gyakorlása szintén csak a papok dolga volna: 
a leghatározottabban tagadnunk kell. Ebben a 
munkában szerepe lehet, sőt kell, hogy legyen 
minden keresztyénnek, akár pap legyen, akár 
nem. Ne mondja senki, hogy neki nincs módja 
és alkalma másokon könyörülni. Nincs oly ke-
resztyén, ki magánál szegényebbet, nyomorultab-
bat nem találhat, s ki nálunk nyomorultabb, a 
krisztusi szeretet azt parancsolja, hogy a saját 
feleslegünket legalább is oszszuk meg vele. ITa 
ezt teszszük mind egyen-egyen, s ha ezt cse-
lekszi az egyház, akkor töltjük be a Krisztus 
törvényét, akkor leszünk az Ő igaz tanítványai 
s akkor lesz az egyház az Ő igaz anyaszent-
egyháza. 

De még ezzel sincs kimerítve az egyház 
munkája. Azt olvassuk, hogy az Úr »a mikor pe-
dig látta volna a sokaságot, könyörületességre 
indult rajtok, hogy elfáradtak ós elszéledtek, 
mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondá 
az Ó tanítványainak, az aratni való bizony sok, 
de az arató kevés. Kérjétek azért az aratásnak 
Urát, hogy bocsássa ki az aratókat az ő aratá-
sára®. Jézus e szánakozásában s ez intésében meg 
van szabva az 0 anyaszentegyházának harmadik fel-
adata: a megtartó szeretetnek, a lelki gondozásnak 
gyakorlása. A talentomok példázatában az a sáfár 
nyer dicséretet, a melyik a reá bízottat gyümölcsöz-
tette, az pedig, a melyik elásta, így kárhoztat tat ik: 
»Vegyótek el tőle a talentomot s adjátok annak, 
a kinek tíz talentoma vagyon. Mert mindenki-
nek, a kinek vagyon adatik ós megszaporíttatik; 
a kinek pedig nincs, a mije vagyon is, elvétetik 

tőle« (Máté XXV: 28, 29). »Boldog szolga az, 
kit az ő Ura talál az ő tiszte szerint csele-
kedni, a mikor megjövend. Bizony mondom nék-
tek, hogy minden vagyona felett gondviselővé 
teszi aztcc — mondja máshelyt az Úr (Máté 
XXIV: 46, 47), s mindezekből világos, hogy az 
0 egyházának szent feladata nemcsak a reá 
bízottak megtartása, hanem azok szaporítása is. 
Nem elég tehát csak az ige kétélű fegyverével 
harcolni, — nem elég még a könyörülő szeretet 
gyakorlása sem; de kell, hogy az egyház a hű-
séges lelki gondozással megtartsa, sőt szaporítsa 
hívei számát. 

E megtartó szeretetnek körül kell ölelnie a 
gyermekeket, az ifjakat, a felnőtteket egyaránt. 
Ott kell állania az ingadozók mellett, hogy őket 
az eleséstől megóvja ; a háborúságban és kísér-
tésekben forgók mellett, hogy őket megvigasztalja 
és megerősítse. Ott kell lennie a templomon 
kivül is az életben mindenütt, hogy védő, oltal-
mazó karjait kiterjeszsze mindenek fölé s vonzó 
erejével ujabb és ujabb tagokat vezéreljen el 
Istennek boldog országába. 

S ez a megtartó munka ismét nem csupán 
a hivatalos egyháznak s nem csupán a papoknak 
a feladata. Részt kell abban vennie mindenkinek, 
mert az aratni való bizony sok, de az arató kevés. 
Kérnünk kell azért az aratásnak Urát, hogy 
az egyháznak minden egyes tagjában egy-egy 
aratót adjon, hogy semmi el ne veszszen, hanem 
hogy mi is mind egyen egyen, mint pedig az ő 
anyaszentegyháza azt mondhassuk az Ítéletben 
Ő előtte, a mit Ő mondott mennyei ócles Atyja 
előtt megdicsőittetóse pi l lanatában: »A kiket 
nékem adtál, ím megőriztem, és egy is azok 
közül el nem veszett!« (Ján. XVII : 12 ) 

Ha így töltendi be a látható anyaszentegy-
ház szent feladatát s így munkálkodunk ebben 
mindannyian, akkor leszen az egyház a Krisztus 
igaz anyaszentegyháza, s akkor nem vehetnek 
rajta diadalmat még a pokol kapui sem. 

Hamar István. 

A katonai lelkészség kérdéséhez. 
Lapunk idei 2. és 5-ik számában Garzó 

Gyula és Gergely Antal tollából komoly megfon-
tolásra méltó vezércikkek voltak olvashatók a 
tábori lelkészségről s tábori papságunk bajairól, 
vallásfelekezeti szempontból. 

Az ügy kiváló érdekességénél és sürgőssé-
génél fogva helyén láttam a tárgyhoz részemről 
is hozzászólni, oly hiedelemben, hogy az aláb-
biak nem fognak fölösleges szószaporításnak te-
kintetni. 



Legelső sorban is azonban Gergely Antal 
cikkének néhány idézetét kell helyre igazítanom. 
Ugyanis azt mondja, hogy »az ev. tábori lelkészek 
mindenféle tekintetben a katonai íeVparancsnok-
ságoknak vannak alárendelve« s hogy »a min-
den katonai lelkészi kerület élén álló katona-plé-
bános (Militar-Pfarrer) a katonai lelkészi ügyekben 
az illető íeVparancsnokságnak referense«. Ezek-
ben az idézetekben a Militár-TerníormZ-Comman-
den, német hivatalos kifejezés helytelenül van 
katonai íeVparancsnokságoknak fordítva, kato-
nai területi parancsnokságok helyett, a melyek 
alatt a monarchiában fennálló 14 hadtestparancs-
nokság (Corps-Commanden) értendő, melyekhez 
ez idő szerint mint 15-ik a sarajevoi (bosnia-
hercegovinai) hadtestparancsnokság járul. 

A íeVparancsnokságoknak, a melyeknek száma 
jelenleg 46, semmi közük sincs a katona-plébá-
nusok (Militar-Pfarrer) s az ezek alatt álló al-
sóbbfokú katonai-curátusok és káplánok lelké-
szi, hivatalos működéséhez, mert a különböző 
r. k. egyházmegyei világi papság létszámához 
tartozó s így kizárólag r. k. katona-plóbánusok 
a hadtestparancsnokságokhoz vannak kinevezve 
és beosztva, ők lévén az előadók és tanácsadók 
a cs. ós kir. katonaság összes lelkészi hivatalos 
ügyeiben, melyeket 1848 előtt Magyarországban s 
ennek kapcsolt részeiben és Erdélyben a Budán 
ós Nagyszebenben székelt két tábori főpap (Feld-
Superior) látott el. 

A mi már a közös cs. és kir. hadsereget illeti, 
ennek legfelsőbb kormánya tudvalevőleg a Bécsben 
szókelő közös hadügyminisztérium, a mely az 
összes közös cs. ós kir. hadsereg lelkészi ügyeit 
egy. kizárólag római kath. jellegű segéd-közeg 
(Hilfs-Organ), t. i. a mellette fenálló apostoli tá-
bori helynökség (apostolisches Feld-Vicariat) ál-
tal intézi. Ebben azonban nagy fokú vallási 
sérelem rejlik, mert mind az apostoli tábori liely-
nök (Feld-Vicar), ki rendszerint címzetes r. kath. 
püspök ós kanonok, mind a tábori conzisztorium 
igazgatója ós két t i tkárja kizárólag r, kath világi 
papok. 

A tábori lelkészkedós legfelsőbb közegénél 
tehát nincs semmi tekintet a monarchiának, de 
különösen a magyar államnak a két felekezetű 
ev. egyházhoz tartozó nagyszámú polgáraira, kik 
pedig a közös hadsereg tiszti karának és legény-
ségének jelentékeny százalékát teszik. S ez a 
feltűnő figyelmetlenség, illetőleg vallási sérelem 
fokozatosan fennáll azután a közös hadsereg 
összes szervezetében, mint ez a két felekezetű 
ev. tábori lelkészségnek nemcsak számaránylagos 
igen csekély létszáma, de rangbéli alárendelt-
sége s hivatalos juriszdikciójának teljes kizártsága 
tekintetében lapunk idézett számaiban alaposan 

ki van mutatva, a mennyiben a közös hadsereg 
katonai lelkészkarában (Militár-Geistlichkeit) a 
két felekezetű evangélikusokat mindössze csak 
8 tábori lelkész képviseli, kik közt ez idő 
szerint csupán egy ág. hitv. ev. katona-esperes 
(Militár Senior) van, ki egyszersmind címzetes 
katona-szuperintendens is, Bécs székhelylyel. I-ső 
osztályú katona-lelkész (Militár-Seelsorger) van 
2 ág. hitvallású, Budapest ós Krakó székhelylyel, 
s 1 ev. református, Budapest székhelylyel ; a 
4 másod-osztályú ev. lelkész közül pedig 3 ev. 
református, Nagyszeben, Bécs ós Zágráb szék-
kelylyel, s 1 ág. hitvallású, Nagyszebenben. A 
tényleges szolgálatban levő 8 ev. tábori lelké-
szen kivül van még 33 tartalékos, köztük 23 ág. 
hit. ev. és csak 10 ev. református. 

Ezekből kitűnik, hogy a katonai lelkészi 
karban nem a két vallásfelekezetű ev. katona-
ság számának megfelelő arány szerint vannak 
betöltve az állások, a mi ismét sérelem, tekintve 
a református legénységnek az ág. evang. legény-
séggel szemben való túlszámát. Valamint az is 
sérelem, hogy katona-esperes egy sincs a refor-
mátusok részéről, s úgy látszik, hogy az ág. hitv. 
evangélikusokat inkább kegyeli a közös hadügy-
minisztérium, valószínűleg nyelvükre való tekin-
tetből. 

Ha tehát a magyar állam részéről a közös 
hadsereghez állított legénységnek a két felekezetű 
evangélikusokhoz tartozó nagy százaléka már 
hazájában is sínli a saját vallásabeli tábori lel-
készek égető hiányát, s nélkülözi azoknak lelki-
pásztori gondozását, — mit szóljunk az osztrák örö-
kös tartományokban s még inkább a Bosznia-
Hercegovinában állomásozó, főleg a csaknem 
kizárólag magyarajkú ref. legénységnek szomorú 
elhagyottságáról a lelkiekben!? A míg a nagyobb-
részt német ós tót nyelvű á. h. ev. legénység 
helyzete sokkal kedvezőbb mind az osztrák-
német, mind az osztrák-szláv tartományokban, 
mind Bosznia-Hercegovinában, — addig a ref. le-
génység magyarnyelvű istentiszteletekben ós hit-
oktatásban aligha részesül, nem lóvén saját tá-
bori lelkészei; nyelvüket beszélő felekezetükben 
papok pedig sem helyőrségeikben, sem ezeknek 
környezetében nincsenek, mivel az osztrák-német 
tar tományokban tudvalevőleg Bécsen és Bregen-
zen kivül nincsenek ev. ref. egyházak, a II. Jó-
zsef császár idejében Cseh- ós Morvaországba 
kiszármazott magyar ref. papok jelenkori lelkész-
ivadókai pedig már több mint egy évszázad után 
sem nem értik, sem nem beszélik apáik magyar 
nyelvét. 

Az osztrák-szláv tar tományokban elhelyezett 
magyar ref. katonáknak a lelkiekben való eme 
sajnos elhagyotattsága indította már ar ra az 



1792-ben elhalt néhai herceg Iíinsky Ferenc 
tábornagyot, hogy családjának Csehországi t e r -
jedelmes uradalmaiban elhelyezett, illetőleg el-
helyezendő ref. vallású magyar huszárság lelké-
szi gondozásáért az uradalmabeli egyik ref. cseh 
egyház magyar származású lelkésze részére szép 
javadalmat rendelt ki. Kétlem azonban, hogy 
ezen régi javadalmat az illető cseh ref. egyház 
lelkészei jelenleg is élveznék, vagy egyébként az 
esetleg ottan állomásozó magyar ref. huszárok 
lelki gondozását teljesíthetnék. 

A közös hadügyminisztérium székhelyén 
Bécsben van ugyan a két felekezetű ev. katona-
ság részére külön helyőrségi templom; de ilyen 
a magyar állam székesfővárosában, Budapesten 
még mindig hiányzik. A katonaság számára csak 
az 1737-ben alapított várbeli r. k. helyőrségi 
parochia szolgál, a hozzá tartozó helyőrségi 
templommal; a mi szintén nagy nehézséget szül, 
főleg a jelentékeny számú fővárosi ref. legény-
ség lelkipásztori gondozásában, miután a buda-
pest-pesti ev ref. anyaegyháznak már saját hely-
beli tagjai ós maholnap kiszorulnak kevés és 
felette szűk templomaikból. 

A magyar kir. honvédség budapesti Ludo-
vika-Akaclémiájában is egyedül a r. k. növen-
clókifjúság részére van állandó házi lelkészség s 
vele kapcsolatos vallástanári állás szervezve. S 
habár a két felekezetű ev. ifjúság számára is van 
elég csinos imaház berendezve, s a protestáns 
növendékek is részesülnek az Akadémia költsé-
gén rendes vallástanításban,— ez még mindig nem 
felel meg a törvényeinkben kimondott vallás-
felekezeti egyenjogúságnak és viszonosságnak. 

Még mostohábban áll a dolog a közös had-
sereg nevelő- ós tanintézeteiben, melyekben a 
két felekezetű ev. növendékek vallásos oktatá-
sára megkívántató lelkészi állások még magyar 
hazánk területén sincsenek szervezve, s csakis 
néhol vannak kültanítók (externe Lehrer) által 
némileg pótolva. Az ily intézetekben az ev. ref. 
növendékek a közös evangélikus elnevezés örve 
alatt az á. h. evangélikus növendékekkel uniáltatva, 
saját hitelveik és szertartásaik szerinti lelki gon-
dozásban épen nem is részesülnek, annyival ke-
vésbé, miután a tábori lelkészek, a kik a vallá-
sos oktatást teljesítenék, a legénység körüli 
nagy elfoglaltatás miatt a r ra teljesen képtele-
nek. Az ily erőszakolt vallási unió természetesen 
alapos panaszokat támasztott már (példa rá 
Kassa), melyek annál komolyabb figyelmet érde-
melnek, mert a közös hadsereg nevelő- és tan-
intézetei a közelebbi években hazánk területén 
is megszaporodtak. 

A közös hadsereg helyőrségi kórházaiban 
s a rokkant katonák házaiban szintén semmi 

tekintet sincs az ev. hadfiak lelki gondozására, 
mert azokban még Magyarországban is csak 
r. k. tábori lelkészségek vannak szervezve. 

Hogy a saját vallásuk szerinti gondozásban, 
még hazájok területén sem részesülő protestáns 
katonák vallásfelekezetüktől nemcsak elidegened-
nek, hanem egészen el is vallástalanodnak, s 
haza térve, csak az erkölcstelenséget terjesztik 
hitfeleik közt : azt szomorúan tapasztaljuk, s azért 
elvárjuk, sőt méltán meg is követelhetjük egy-
házi főhatóságainktól, hogy a cs. ós kir. közös 
sorkatonaság hitoktatása s lelkészi gondozása 
körül fennálló kiáltó sérelmeinknek, melyek a 
vallásfelekezetisóg terén még különben is számos 
sérelmeink hosszú sorát csak növelik, minél 
előbbi gyökeres megorvoslása céljából az illeté-
kes helyeken s különösen a közös hadügyi állam-
költség megajánlására s megszavazására jogosult 
parlamenti delegációknál a legerélyesebb közbe-
lépéseket további késedelem és halogatás nélkül 
megtenni mulaszthatatlan kötelességüknek tar-
tan dják. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egybáztanácsos. 

ISKOLAÜGY. 
Vallástanltásunk reformjához. 

A Prot. Egyházi és Iskolai Lapok mult évi 4 8 — 5 1 szá-
mában közöltetett a budapesti ref. egyház hitoktatási bizott-
ságának a vallástanítás reformálása ügyében készített s 
a presbyteriumhoz benyújtott m e m o r a n d u m a ; a 49-ik 
számban pedig Adorján Ferencz, nyíregyházai gimn. val-
lástanárnak az iskolai biblia szerkesztésére vonatkozó in-
dítványa. Mindkét dolog olyannyira fontos, hogy megérdemli 
a felette való gondolkozást s az eszmecserét. Vártam is, hogy 
magyar ref.] egyházunk vallástanárai s a vallástanítás iránt 
érdeklődő tagjai hozzászőlanak ezekhez a kérdésekhez. * 
Mindeddig nem szólt a kérdésekhez senki ; mindössze e 
lap munkatársa üdvözölte általában a reformálni törek-
vőket. Pedig ha még e kérdések, a melyek jelen és jö-
vendő generációnk benső, valláserkölcsi nevelését érintik 
s ez által egyházunk boldogulásával vannak összeforrva, — 
mondom : ha még ezek a kérdések sem érdekelnek bennün-
ket, akkor már nem tudom, hogy mi tudna érdekelni? 

De hagyom a lament.ációt; a helyett inkább elmon-
dom azokat a gondolatokat, a melyek a vállástanítás reform-
jával kapcsolatban lelkemet foglalkoztatják. Kezdem az 
iskolai biblián. 

Hogy iskolai bibliára val lástaní tásunkban feltétlenül 
szükségünk van, azt mindnyájan, kik e munkával foglal-
kozunk, magunk nagyon érezzük; mert részint azért, mivel 
az egész biblia nem alkalmas arra , hogy egyfolytában 

* Mi is nagyon vártuk; de hiába vártuk. Sserk. 



olvastassuk, mivel a gyermek nem érti meg, — részint pe-
dig, mivel az egész bibliából a gyermek azokat a részle-
teket keresi ki, a melyek lelkének nem épületére, hanem 
veszedelmére szolgálnak: az egész bibliát nem adhatjuk 
a kezébe s így nélkülözni vagyunk kénytelenek tanításunk 
leghatalmasabb segédeszközét és egyetlen igaz forrását. 
Tanítjuk a bibliai történeteket; tanítjuk a hittant és er-
kölcstant s nem adhatjuk növendékeink kezébe az irást, 
hogy abból olvassák el tanításunk bizonyságait. A biblia 
így majdnem teljesen ismeretlen marad növendékeink 
előtt; pedig a ki a bibliát ismerni és szeretni meg nem 
tanulta, annak nem ér semmit a legjobb tankönyvből me-
rített minden tudománya sem. 

Feltétlen szükséges volna tehát, hogy vallástanítá-
sunknak az iskolai biblia által vessünk maradandó ala-
pot; mert valóban nevetségesek leszünk, a mikor azt ta-
nítjuk, hogy a bibliát mindenkinek olvasni és ismerni 
kell, mert az a keresztyén hitnek és erkölcsnek egyedüli 
szabályozója, — s továbbá, hogy míg a róm. kath. egy-
ház megtiltja a biblia olvasását, addig mi prot. keresz-
tyének mindenkinek megengedjük, sőt mindenkitől meg-
követeljük: s íme, mi magunk is, bár csak pedagógiai 
okokból, kénytelenek vagyunk a bibliát kivonni a vallás-
tanításból. 

Meg kell tehát csinálni minél előbb az iskolai bibliát. 
Hogy miként ? erre a következőkben fejezem ki 

egyéni véleményemet. 
Az első mód az volna, hogy a vallástanárok kö-

zül néhányan vállalkoznának arra, vagy megbízatnának 
azzal, hogy maguk között a bibliát, illetve annak köny-
veit fölosztva, kiválogatnák azokat a részeket, a melyeket 
nemcsak lehet, de kell is, hogy a gyermekek olvassanak 
és tanuljanak. 

Ez volna a legtermészetesebb eljárás. Miután azon-
ban ez a bibliának tudományos és pedagógiai szempont-
ból való teljes ismerése mellett vezetne csak a kívánt 
sikerre, s miután a kiválogatással, revízióval, szuperreví-
zióval, a különböző fórumokon való határozathozások-
kal igen sok idő telnék el s a kérdés megoldása így Isten 
tudja mikor történnék meg: én a magam részéről sokkal 
könnyebb s talán megfelelőbb módnak is tartanám, hogy 
vagy a német, vagy az angol iskolai bibliák valamelyikét 
vennénk át. 

Megvallom, nem ismerem az angol és német e fájta 
iskolai bibliákat, de én előre el merném fogadni azokat; 
mert tudom, hogy az angol és a német a mikor gyerme-
keinek vallásos neveléséről van szó, s ily értelemben ké-
szíttetett bibliát, oly körültekintéssel, oly pedanteriával 
járt el, hogy az általa használt, illetőleg készített iskolai 
bibliát bátran használhatjuk mi is. Ez könnyebb volna az 
elsőnél s nem kellene a biblia nagy mezejéről válogatni 
azokat a virágokat, a melyeknek illata nem árt. sőt hasz-
nál a gyermekléleknek. Szerintem tehát az angol, vagy 
német iskolai bibliák valamelyikét kellene lefordítani, és 
pedig, mint Adorján úr nagyon helyesen mondja : mind-
két prot. egyház számára. Ez jó volna azért is, mert az elő-

állítási költség jobban biztosíttatnék; de jó volna azért is, 
mert ez által még szorosabban összeforrna a két egyház 
a közös evangélium hirdetésében. 

Az iskolai biblia megszerkesztésével s növendékeink 
kezébe adásával azonban még nem tettünk meg mindent, 
a mivel a biblia s vallástanításuk iránt tartozunk. Ha e 
bibliát szükségesnek tartjuk, akkor még más segédeszkö-
zökről is kell gondoskodnunk. 

Ha a bibliát a szó igaz értelmében akarjuk tanítani, 
akkor azt úgy egészében, mint legapróbb részleteiben is-
merniük kell azoknak, a kik a vallás tanítására vállalkoz-
nak. Ismerniök kell legelső sorban a zsidó népnek alapos 
történetét, szokásait, törvényeit, ünnepeit, földrajzát és 
mindenféle viszonyát, továbbá a zsidó néppel szomszédos 
országok és népeinek történetét; az uj-testamentomban is-
mert felekezetek nevét, történetét, törekvéseit, a biblia 
minden egyes szavának jelentéséi; egyszóval ismerniök 
kell mindent, a mi a biblia magyarázásához föltétlenül 
szükséges. 

Igaz ugyan, hogy a theológiákon tanítják mind a 
szent történetet, mind bibliai földrajzot, régiségtant és 
az í rásmagyarázatot ; de a tanítóképezdékben ez utóbbi 
épen nem tantárgy, a többi pedig oly hiányosan adatik 
elő, hogy abból tanítványainak alapos ismeretet bizony 
nem nyújthat egy tanító sem, s valljuk meg. hogy theo-
lógiánkon sem olyan fontosak a bibliamagyarázáshoz 
szükséges ismeretek közlésére szolgáló studiumok, a mint 
azoknak lenniök kellene. Már most, ha még egy theoló-
giát végzett ember sem rendelkezik azokkal az ismeretek-
kel, a melyek a szent történet s a biblia földrajzi, régi-
ségtani s egyéb irányú érdekes magyarázásához szüksé-
gesek, s még kevésbé rendelkezik azzal egy tanító: akkor 
nem elég csupán az iskolai biblia, hanem kell hozzá még 
egy oly vezérkönyv is, a melyben a biblia olvastatásához 
és magyarázásához szükséges ismeretek benne foglaltatnak 
a vallástanító használatára. 

Szükség volna tehát az iskolai biblián kivül egy 
»Vallástanítók vezérkönyvé«-re is; olyanra, mint a milyen 
az angol »Teachers Bible«, a mely a biblia teljes szö-
vegén kivül adja a biblia megismeréséhez és magyarázá-
sához szükséges tudnivalókat. 

Igaz, hogy a Prot. Irod. Társaság munkába vette 
egy bibliai lexikon kiadását; de ez nem teszi feleslegessé 
a »Vallástanítók kéz ikönyvé i t , mert a vallástanitónak 
nem lehet mindig kezében tartani a bibliai lexikont, 
hogy ez, vagy ama dologra nézve felvilágosítást nyerjen 
s különböző címek alatt keresse meg azt, a mi neki 
szükséges ; hanem egy oly könyvvel kell rendelkeznie, a 
melyet zsebében hordozhat s a melyet minden pillanat-
ban segítségül vehet. 

Ily vallástanítási kézikönyvünk nincs; pedig nagy 
szükség volna rá. Ha nincs, készíteni kellene ilyet is, és 
miután az angol és német vallástanítási irodalom már 
régen rendelkezik ilyenekkel, a leghelyesebb volna, hogy 
azok közül valamelyiknek már kipróbált anyagát átve-
gyük s ezáltal is képesítsük vallástanárainkat és tanítóin-



kat arra, hogy a bibliát olvastatva, azt egyszersmind ér-
dekessé is tehessék. 

De szerintem még ez sem elég a vallástanítás refor-
málásához. 

Midőn a vallástanításról gondolkozom, vagy beszé-
lek, én nem tudom elválasztani a tanítandó anyagot a 
tanítótól. Midőn a tananyag összeállítása, helyes meg-
választása fölött nézetet nyilvánítok, ugyanakkor a vallás-
tanárokról, vagy tanítókról is kivánok nyilatkozni, még 
ha talán ellenszenvvel találkozom is. 

Az újabb kor paedagogiájának első követelménye 
a jó tanító ; és hogy jó tanítók legyenek, állam és fele-
kezetek, mondhatni, versenyeznek egymással abban, hogy 
olyan tanítókat és tanárokat neveljenek, a kiknek kezé-
ben jó helyen van a jövő nemzedékek tanítása, bár nem 
egyszersmind nevelése is. A jó tanítók kipótolják a rossz 
könyvek hiányait, s viszont a jó könyvek pótolják a 
tanítók fogyatkozásait. Ez egészen rendben van. Meg-
tanítják a tanítókat, hogy mily módszert használjanak 
a számtan, a fizika és természetrajz tanításánál, hogy a 
tanításnak valóban eredménye legyen, és pedig nemcsak 
elméletileg, hanem a tanárok vezetése és útmutatása 
mellett gyakorlatilag is. És a vallás tanításánál gondol-e 
valaki ilyesmire ? Nem, mért sokak gondolkozása szerint 
a vallás oly könnyű és minden embernek annyira kis 
ujjában van, hogy annak tanítására felesleges az embe-
reket tanítani. Míg a tudományok egyes ágait szemléleti-
leg igyekeznek a növendék saját jává tenni és e szemlél-
tetésre alaposan megtanítják a tanítókat i s : addig a 
vallás tanítására elegendőnek tartják a tanítók részéről 
föltételezhető jóakaratot, azoknak egyéni vallásosságát és 
azokat a könyveket, a melyekben szépen megírattak a 
bibliai történetek, a hit- és erkölcstani igazságok, s az 
egyházaknak küzdelemteljes történetei. 

Ez nem jól van így. A vallástanárokat, és tanítókat 
képezni, tanítani kell a vallástanításra, ép úgy, mint a 
másféle szaktanárokat, szaktudományuk alapos megisme-
résére és módszeres előadására. 

A vallástudomány az összes tudományok között a 
legelvontabb, ép azért tanítása nem a legkönnyebb, mint 
erről általában gondolkoznak, hanem a legnehezebb; a 
miből önként következik, hogy a vallástanárokat is taní-
tani kell arra, — mert bölcseséget senki sem szophat az 
ujjából, valamint módszert sem,— hogy mi módon tanítsák 
a növendékeket, hogy azokból igazi vallásos lelkű egyé-
nek fejlődjenek. 

Konventünk nem régen kimondta ugyarl, hogy gim-
náziumi vallástanár csak a jeles képesítésű, vagy theol. 
magántanári diplomával rendelkező lelkész lehet ; de el-
tekintve attól, hogy a jeles képesítés, vagy a magántanári 
oklevél még nem egy jelentésű a jó vallástanítással: a 
vallástanítás nemcsak középiskolai, hanem népiskolai is, s 
a népiskolai vallástanításra az egyes gyülekezetek káplá-
nokat is alkalmaznak, tekintet nélkül arra, hogy jeles ké-
pesitésüek-e vagy theol. magántanári oklevéllel rendelkez-
nek-e. Épen azért szükség volna arra is, hogy mind-

azokat, a kiket katekhetákul alkalmaznak, vizsgálat alá 
vessék, mind a tananyagból, mind annak módszeréből. 

De még ezzel sem mondtam el mindent. A kate-
kheták jogi kelyzetét, fizetését, nyugdíját szintén rendezni 
kell. Az úgynevezett katekheták, a kik mind kész papok, 
tulajdonkép sem a tanárok, sem a papok osztályához nem 
számíttatnak. Nem tekintik őket tanároknak, mert csalt 
vallást tanítanak, s így nem foglalhatják el azt a magas 
állást, a melyen állanak p. o. a természet — vagy földrajz 
tanárai, s fizetésök sem lehet annyi és nyugdíjra sem ké-
pesítettek, mert papok. A papok pedig nem tekintik őket 
tényleges lelkészeknek, mert nincsen parochiájuk. 

Hogy ez nevetséges és tarthatatlan állapot, felesle-
ges bizonyítgatnom. A választott, vagy u. n. állandósított 
vallástanárok jogi helyzete csak akkor volna biztosítva, 
ha rendes lelkészeknek tekintetnének, s épúgy felavattat-
nának, mint a parochiális papok. A miből következik, 
hogy presbyteriumokban, egyházmegyei gyűléseken részt 
vehetnének s a gyámegyletnek is hivatalos és kötelezett 
tagjai lennének. Ez utóbbival azonban a vallástanárnak 
még csak családja van biztosítva, — a halála után. De mi 
történik a beteg, a munkaképtelenné lett vallástanárral ? 
Ha dolgozni nem bír, fizetik-e, vagy fizetni kötelesek-e 
az egyházak, melyeknek szolgálatában munkaképtelenné 
let t? És ha nem fizetik a beteg, munkaképtelen vallás-
tanárt, mi történik családjával, a mely csak a családapa 
halálával van némileg biztosítva, annyiban, a mennyiben, 
a gyámegylet által ? ! De ha betegségében fizetést nem 
nyerne, sem élni nem tudna, sem gyámegyleti tartozását 
nem fizethetné, s így családja igazán kuldusbotra jutna. 

Nehéz kérdések ezek, de el nem zárkózhatunk elő-
lök, s akárhogy is, de meg kell oldani. Vagy az országos 
tanári nyugdíj-intézetekbe való felvétetésükről kell gondos-
kodni, Vagy az illető egyházaknak kell vallástanáraik szá-
mára nyugdíj-intézetet létesíteniük ; vagy pedig kerületen-
ként, vagy az összes kerületekben élő vallástanárok 
számára kell közösen egy nyugdíj-alapot teremteni. És 
fizetésök rendezése is elodázhatlan kérdés; kell, hogy a 
vallástanárok legalább is oly fizetést kapjanak, mint a 
gimnáziumi rendes tanárok. A vallástanárok qualifikáeiója: 
lelkészi oklevele megérdemli azt, hacsak magunk alatt a 
fát gyökerestől kivágni nem akarjuk, hogy a vallástanár 
katedrája úgy erkölcsi tekintélyre, mint fizetésre ne marad-
jon alatta a természetrajz, vagy másféle rajz-tanár kated-
rájának. 

íme, a vallástánítás reformja keretében mennyi 
megoldatlan kérdés. De csak tisztázzuk az eszméket; 
elvégre a hivatott köröknek is el kell ismerniök, hogy a 
vallástanárok jogi helyzetét s mind maguknak, mind 
családjuknak anyagi ekzisztenciáját biztosítani elodázha-
tatlan feladat. 

A vallástanároknak napról-napra növekedő száma 
és munkája követeli, hogy úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
oly elbánásban részesüljenek, a milyet társadalmi állásuk, 
képzettségük és fontos missziói munkájok mindenkitől 
megkövetelhet. Keresztesi Samu. 



Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-
tetben, 

Irta: Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

(Folytatás.) 

13. Rich te r* kitűnő ellenszer gyanánt említi a nyo-
mott erkölcsi hangulat ellen, hogy sötét pil lanatainkban 
idézzük föl boldog óráink emlékezetét. Épen így a napi 
foglalkozás poros küzdelmében és gyakorta erősen meg-
romlott légkörében is jó dolog magunkkal hordozni az 
életmód magasztos eszményének tisztító befolyását, mely 
valamely úton buzgó lelkesedéssel és hata lmas erővel 
fejeztetik ki előttünk. A babonás emberek kívülről amu-
leteket hordoznak melleiken : hordozz te magadban, tehát 
belülről, egy csomó jól kiválogatott szent mondást , és 
sokkal erőteljesebben védve leszesz a gonosznak minden 
hatalmai ellen, mint akármelyik abszolút egyeduralkodó 
az ő büszke testőrségének dárdái mögött. Ilyen mondá-
sokra, olvasmányaid közben számtalanra találhatsz, keleten 
Kalidasastól és Sakyamunistól le nyugaton Pythagorasig, 
Piátóig, Aristotelesig és Epictetusig. De ha eléggé bölcs 
vagy, akkor a mutatós és sokat ígérő novellák kísértései 
fölébe emelkedve, már kora if júságodban rakd meg 
emlékezeted tárházát az ó- és új- testamentomból vett 
aranymondásokkal . És mivel a biblia nagy könyv — 
azaz hogy nem is annyira könyv, mint kicsiny méret-
ben nagy irodalom : — talán e helyen nem tehetek jobbat 
annál, mint hogy kijelölök részedre néhány könyvet 
vagy részt, melyeket megbecsülhetetlen értéküeknek fogsz 
találni a r ra nézve, hogy vésd mélyen lelkedbe, mielőtt 
közelebbi érintkezésbe jönnél az olyan durva erkölcsi 
érzékű, alacsony vágyú és lanyha vérmérsékletű szemé-
lyekkel, a kiket közönségesen a világ fiainak neveznek. 
Első ezek között természetesen a hegyi beszéd, Máté evan-
géliumának V., VI. és VII. részében; azután a korinthus-
belieknek irt első levélnek XIII. része; azután János evan-
géliuma ; azután J a k a b közönséges levele ; a Timótheushoz 
írt két levél; a Rómabeliekhez írt levél VIII. része; az 
efézusbeliekhez írt levél V. és VI. részei, s a Galatákhoz 
írt levél ugyanazon részei. Az ó- tes tamentumban a minden-
napi tapasztalat mind világosabban fogja a szemed elé 
tárni a Példabeszédek könyvének mélységes bölcseségét. 
Lehetetlen ennél a könyvnél biztosabb vezetőt találni az 
élet útjára, s egyik-másik skót gondolkozó azon gyakorlati 
bölcseséget, mely Skóciát olyan igen jellemzi, a gyakor-
lati bölcseség ezen könyvével való korai megismerkedé-
sének tulajdonítja. Az áhítatos elmélkedés idejére termé-
szetesen a nagy költő-királynak zsoltárai a jánlhatók 
különösebben, és én ezek közt is, mint olyanokat, melyek 
az ifjúság lelkébe a mély és mindenütt hatni tudó kegyes-
ség érzelmét csepegtetik be, leginkább a ján lha tom az I., 
VIII., XIX., XXIV., XXXII., XXXVII., XL1X., LI„ LIII., 

* Richter János Pál Frigyes, nevezetes német író (1763—1825). 
Közönségesen Jean Paul név alatt ismeretes. Cs. L. 

LXXII. , XC., CIII., CIV., CVII., CXXI., CXXXI. és CXXXIII. 
I zsoltárokat. És ezen énekeket ne csak gyakran olvassák 
, az ifjak, míg csak a lélek vérét valamely igaz és nemes 

kegyességgel gazdaggá nem teszik azok, hanem énekeljék 
is saját dallamaik szerint, míg csak valamely olyan tiszta 
és emelkedett érzelmi légkört nem teremtenek maguk kö-
rül, melyet mint magasabb életük levegőjét szívhat-
nak magukba. Ez is azon érzelmi neveléshez tartozik, 
melyet a nagy öreg pogány Plátó az ő emelkedett gon-
dolkozású polit ikájának legbölcsebb fejezeteiben olyan me-
leg ékesszólással ajánlott , de a melyet a keresztyének, 
minden ő nagy igényeik mellett is, ezen mi korunkban, 
már meglehetősen szeretnek elfelejteni. 

* 

14. A nemes élet kivívására a szent mondásokkal 
bővelkedő emlékező tehetségnél talán még sokkal fonto-
sabb a hősi képekkel földíszített képzelőtehetség; más 
szavakkal : a jóvá és lehet hogy nagygyá is léteinek nin-
csen annál biztosabb módja, mintha jó korán megismer-
kedünk a nagy és jó emberek életével. Sokszor ha tha tó-
sabb eszköz ez a jóvá léteire, mint a legszebb prédikáció. 
Látjuk ebben szemeink előtt végezve — és pedig tényleg 
elvégezve — a dolgot, olyan dolgot, a minőt addig még 
csak álmodni sem tud tunk ; és egy hang szól hozzánk 
nagy hatalommal, mintha csak a sok vizek hangja vo lna : 
»Eredj el, és te is aképen cselekedjél*. De hát miért 
is n e ? Kétségen kivül nem lehet hős minden e m b e r ; a 
hősiség kimutatására sem kerül mindennap a lkalom; de 
ha nem tudod is ugyanazt a dolgot megtenni : tudsz tenni 
valami hozzá hasonlót ; és ha nem vagy is olyan magas 
vagy olyan nagy színre áll í tva: kisebb a rányban mu-
tathatsz épen annyi férfiasságot és tüntethetsz föl épen 
annyi erélyes kitartást. Mindenki veheti jó hasznát az 
igazán nagy emberek példájának, ha van valami ha j -
lama ahoz, hogy magából és a maga körülményei-
ből minél többet alkosson. Föltétlenül hibás nézet az 
emberek nagyságát az általok elfoglalt hely nagysága, 
vagy azon szóáradat szerint mérlegelni, a melyben 
a világ az ő vívmányaikat hirdetni szereti. Egy Moltke, 
a hadi tanácsban, előestvéjén valamely olyan nagy ütkö-
zetnek, mely a nyugateurópai politikai rendszer súlyá-
nak középpontját más helyre áttenni van hivatva, csak 
azon gyakorlati bölcseség elvei szerint működik, s nála is 
csak olyan Ítélőképességre, tapintatra és finomságra van 
szükség, a minőre egy vidéki város polgármesterének, ki 
a város lakossága állapotának emelésére valamely vízve-
zetéki, vagy jobb adózási rendszer behozatala fölött ter-
vezget. Sőt gyakran nagyobb az az erkölcsi hősiesség, a 
melyről a világ legkevesebbet beszél, a melyet a leg-
szerényebb körökben s a legkevésbé kihiresztelt körülmé-
nyek között gyakorolnak az illetők. Forduljunk tehát ifjúi 
képzeletünkkel a minden idők és minden helyek hősi 
lelkeinek nagy képtárai és Walhal lái felé s »a sok bi-
zonyságok fellegének« egyenes látása a r ra fog indítani 
bennünket, hogy kövessük a jót és szégyeneljünk elkö-
vetni bármiféle alacsonyságot is. Ha meg akarod tudni, 



hogy mit jelent a hit: csak hagyd a kálvinistákat és ármi-
niánusokat, hogy csépelgessék a tanelvek sza lmájá t ; de 
olvasd el és emészd meg a zsidókhoz írt levélnek remekül 
egybeállított tizennegyedik részét, — és mindörökre 
kiszabadítva érzed magadat a theologiai szószaporítás 
mesterségesen font tőreiből. A nagy apostol levele ezen 
fönséges részében rövid summázatát adja a konkrét példák 
által való tanítás módszerének, a melylyel a szentírás oly 
igen gazdagon van díszítve, s a melyben a mi modern 
egyházi beszédeink többnyire olyan igen szegények. Ha 
látom, hogy ifjü embereink divánokon nyújtóznak és 
vigyorognak az emberiség azon szomorú karrikaturái 
fölött, melyekkel Thackeray* és más népszerű novella-
írók könyveinek lapjai telvék: gyakran el-elgondolko-
zom, hogy milyen életfejlődés várható azoknál, kik olyan 
korán megtanulják a gúnyos mosolygást, vagy, a leg-
jobb esetben is, mulatni tudnak olyan időben, mikor a 
komolyság és az elmerülni tudó csodálkozás azon egye-
düli magvak, melyekből a jövő nemesség fájának kivirág-
zása várható. A mi engemet illet, én őszintén bevallom, 
hogy sohasem tudtam Thaclceraytól valamit tanulni. Még 
legjobb jellemeiben is kevés megnyerő vonás van, a mi, 
ha rossz jellemeinek bántó hatásától menten veszszük is 
azt tekintetbe, bizonyára minden egyéb, csak nem megnyerő. 
Egyik legjobb görög könyv, mely hajdanán mindenki kezében 
volt. de a mely, félek, korunkban már jelentékenyen hát-
térbe szorult, Plutarch. Ez a könyv, a leggazdagabb és 
legkülönbözőbb szellemű élő példák alakjában tartalmazza, 
úgy az ifjak, mint a férfiak tanulságára azon valódi anya-
got, melyből az emberi élettevékenység 'köre minden 
időkre egybeállítható. A mi szigorú kritikus történészeink 
kevés nevelői érzékkel rendelkeznek, midőn felszólalnak 
a minden emberi nagyság iránti azon finom ösztön s a 
minden emberi gyöngeség iránti azon gyöngéd rokonszenv 
ellen, mely a boeotiai vénnek ** klasszikus képtárában oly 
elragadólag csillámlik elénk. Ne igyekezzenek tehát a mi 
ifjaink az emberiség eszelősségeivel, furcsaságaival és ék-
telenségeivel jönni ismeretségbe, melyeket a képzeleti el-
beszélések tárnak föl előttük; hanem az emberi hősiesség-
nek azon valóságos vérével és csontjával ismerkedjenek meg 
mielőbb a melyekre az életrajzi könyvek válogatott lap-
jain találnak. Egy athenei Perikies, a maga nemes nagylelkű-
ségével, ki azt rendeli szolgájának, hogy vegyen magához 
lámpát és mutassa meg egész udvariasan az útat haza-
felé az embernek, ki őt gonoszul rágalmazta ; egy né-
met Luther, a ki a béke evangéliumával felöve-
zett lábbal s a lélek kardjával, kezében örvendező 
bizalommal halad a császárok és bibornokok csata-
rendben álló serege ellen; egy Oberlin *** lelkész, a ki 
Elzásznak, a világ forgalmán kivül eső egy kisded hegyi 

* Thackeray Makepeace Vilmos, kiváló nevű angol regény-
író (1811-1863). Cs. L. 

** Plutarch ugyanis a közép Görögországban eső Boeotiában 
született. Cs. L. 

*** Az újabbkor egyik legnagyobb filantróp lelkésze(1740—1826). 
Cs. L. 

falujából nem fogadja el a fővárosi lelkészkedésre csá-
bítgató meghívásokat, de a kelyett a maga kis sziklás 
vidékét igazi erkölcsi és földi paradicsommá változtatja 
á t : nagy, megtestesült tények, melyeknek kegyes ösztön 
gyanánt [kellene behatolniok az ifjú emberek szívébe. 
A ténynek senki ellene mondani nem tud; míg a leg-
szebb költői művek is, ha nincsen alattuk mély erköl-
csi tartalom, a szivárvány színeiben tündöklő szappan-
buborékhoz hasonlítanak csupán, mely egyik pillanatban 
még szép, de a másikban már a levegőnek egy lehelte-
iére semmiséggé pattan szét. 
(Folyt, köv.) Gsíky Lajos. 

BELFÖLD. 
Vegyesházassági statisztika. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal mult évi 
december havi közleménye szerint 1898. december havá-
ban házasság köttetett: 5815. Ebből vegyesházasság: 
879, % - b a n : 15"09. Ág. hitv. ev. tiszta házasság: 692. 
Ev. ref. tiszta házasság: 2254. (Adventi időszak.) December 
hóban unitárius tiszta házasság 4, gör. keleti 7, görög 
kath. 24, róm. kath. 891. Az élet valósága szerint gyen-
gén állunk az adventi és böjti házasságra vonatkozó 
tilalmakkal. Magyarországon és Fiúméban 1898. évben 
házasság köttetett: 133,484. Esett ezer lélekre házas-
ság: 8*19. ^ 

December hóban azon 71 vegyesházasságból, hol a 
vőlegény róm. kath., a menyasszony ág. h. ev., meg-
egyezés szerint 5 esetben az apa, 6 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Nyereség : egy. Meg-
egyezés nem létesült 60 esetben. Azon 69 vegyesházas-
ságból pedig, hol a vőlegény ág. h. ev., a menyasszony 
róm. kath., megegyezés szerint 4 esetben az apa, 8 eset-
ben az anya vallását fogják követni a gyermekek. Vesz-
teség : 4. 

Azon 108 vegyesházasságból, hol az egyik fél ág. 
h. ev., a másik fél nem római kath., de más vallású, 
8 esetben létesült megegyezés, mely szerint 2 esetben az 
ág. h. ev., 6 esetben a más vallást fogják követni a 
gyermekek. Veszteség : 4. Megegyezés nem iétesült: 100 eset 
ben. Ezen esetekben az ág. h ev. egyház nyeresége az 
ev. ref. egyháztól kettő, vesztesége az ev. ref. egyházzal 
szemben egy. Egy ág. h. ev. vőlegény kötött december 
hóban izraelita menyasszonynyal házasságot és egy izrae-
lita vőlegény ág. h. ev. menyasszonynyal. Megegyezés az 
előbbeni esetben nem létesült, utóbbi esetben létesült, az 
izraelita hitfelekezet javára. 

Azon 183 vegyes házasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., 49 esetben létesült meg-
egyezés, melyből 20 esetben az apa, 29 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Nyereség : .9. Meg-
egyezés nem létesült 134 esetben. — Azon 229 vegyes-
házasságból pedig, hol a vőlegény ev. r e f , a menyasszony 
róm. kath., 56 esetben létesült megegyezés, melyből 32 
esetben az apa, 24 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. Nyereség: 8. Megegyezés nem létesült 
173 esetben. — Azon 180 vegyesházasságból, hol az 
egyik fél ev. ref., a másik íél nem róm. kath., de más 
vallású, 13 esetben létesült megegyezés, melyekből 10 eset-
ben az ev. ref., 3 esetben a más vallást fogják követni 
a gyermekek. Nyereség 7. Megegyezés nem létesült 167 eset-



ben. — Ezen esetekben az ev. ref. egyház nyeresége a 
gör. kath. egyháztól 2. a gör. keletitől egy, az ág. h. ev. 
egyháztól 5, az izraelita hitfelekezettől 2 ; vesztesége a 
gör. keleti egyházzal szemben egy, az ág. h. ev. egyház-
zal szemben kettő. Három ev. ref. vőlegény kötött házas-
ságot december hóban izraelita menyasszonynyal és három 
izraelita vőlegény ev. ref. menyasszonynyal. Megegyezés 
az előbbi esetben nem létesült, az utóbbi esetben létesült 
két megegyezés, az ev. ref. egyház javára. Egy felekezet-
nélküli vőlegény lépett házasságra ev. ref. menyasszonynyal; 
megegyezés nem létesült.. 

Az ev. ref. egyház jelentékenyebb nyereségét decem-
ber hóban a róm. kath. egyházzal szemben úgv indokolják, 
hogy az adventi-tilalmi időszakban házasságra lépő róm. 
kath. fél gyöngébb, a kit könnyebb megegyezésre bírni. Lehet, 
de a nyereség nyereség, mit mi szívesen jegyzünk fel. 

A róm kath. egyház december havában azon 101 
nem evang. vagy ref., de más vallásúval kötött vegyesházas-
ságból megegyezés szerint nyert 12, s nem vesztett egy 
esetben sem. Megegyezés nem történt 89 esetben. Nye-
resége a gör.-keleti egyházzal szemben 6, az izraelita 
bitfelekezettel szemben 6. Róm. kath. és izraelita vallású 
felek között december hóban összesen 20 házasság köt-
tetett. Keresztyén és izraelita között öszszesen : 31. Fele-
kezeten kivüli és keresztyén (ev, ref.) között egy. 

E szerint az 1898. december hóban kötött vegyes-
házasságoknál az ág. h. ev. egyház vesztesége a róm. kath. 
egyházzal szemben: 3 ; más hitfelekezettel szemben: 4. 
Összes vseztesége december hóban: 7. Az ev. ref. egyház 
nyeresége a róm. kath. egyházzal szemben : 17, más bit-
felekezetekkel szemben : 7. Összes : nyeresége december 
hóban: 24. 

Ezek után az ezen rovatban hónapról-hónapra kö-
zölt hiteles adatok alapján az 1898. évi vegyesházassági 
nyereség-veszteség számlát következőleg tüntetjük fel. 
Az dg. hitv. ev. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben: 3S1, más hitfelekezettel szemben, szintén leszá-
mítva a nyereség-veszteséget, vesztesége: 29: összes vesz-
tesége tehát a létesült megegyezéseknél az 1898. évben: 410. 
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szem-
ben : 522, nyeresége más hit feleke zitekt öl: 63; összes 
vesztesége tehát: 459. Ezen számok elég világosan és ért-
hetően beszélnek, s ha ezen házasságokból születendő 
gyermekek számát vennők tekintetbe, akkor annak 5 0 % 
még nagyobb veszteséget mutatna. 

Az ev. ref. egyház az 1898. év folyamán március és 
december hónapokban ért el nyereséget, nemcsak a többi 
hanem a róm. kath. egyházzal szemben is; az ág. h. ev. 
egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben hó-
napról-hónapra állandó, s más egyházakkal szemben is 
csak junius és november hónapokban mutat fel egy-egy 
nvei-eséget. 

Az új egyházpolitikai törvényeknek életbeléptetése, 
illetőleg az 1898. évi 53. t.-c. eltörlése folytán a gyerme-
kek vallására történt megegyezéseknél az ág. h. ev. egy-
ház vesztesége: 

1895. október l-jétől ez év végéig . . 60 
1896. januártól decemberig 358 
1897-i'k évben . * 351 
1898-ik évben . . 410 

összesen : 1179 
Az ev. ref. egyház vesztesége: . 
1895. október l-jétől ez év végéig. . . . 89 
1896-ik évben . ' 484 
1897-ik évben 525 
1898-ik évben 459 

összesen 

Ezen lap f. évi 2-ík számában a hivatalos évkönyv 
alapján az 1897. évi hitfelekezeti statisztika közlésénél 
feltüntettük, hogy 1897. évben 15.467 keresztyén szülőtől 
származott gyermek nem volt megkeresztelve s 10.504 pol-
gárilag megkötött házasság nem volt egyházilag meg-
áldva. — Ezen adatokhoz a hivatalos évkönyv azt a meg-
jegyzést csatolta, hogy ezen. adatgyűjtés még nem lévén 
lezárható, azok ideiglenesek. — Erre vonatkozólag mult 
hóban személyes találkozás alkalmával kérdést intéztem 
dr. Vargha Gyula min. osztálytanácsos, az országos köz-
ponti statisztikai hivatal aligazgatójához, ki mint buzgó 
protestáns meleg érdeklődéssel kiséri az egyház viszo-
nyait,-— hogy szeretnénk e tekintetben mielőbb tiszta képet 
bírni, s azt a választ nyertem, hogy ezen adatok azért ideigle-
nesek, mivel több lelkész nem szolgáltatta be rendes időben 
központba egyháza adatait. Az adatok legközelebb ki 
lesznek igazítva, de az eddig felmutatott eredmény nagyobb 
változást nem fog szenvedni. E szerint bátran vehetjük, 
hogy 1897. évben 1520 ág. h. ev. és 2725 ev. ref. gyer-
meknem volt megkeresztelve s 1769 ág.h. ev.és 586 ev. ref., 
polgárilag megkötött házasság nem volt egyházilag meg-
áldva. Kilátásba helyezte továbbá dr. Vargha Gyula úr, 
hogy a legközebbi Évkönyvben az egyházilag eltemetet-
tek számát is feltüntetik. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Luthardt. lipcsei theol. tanár s az »Alig. Ev. Luth. 

K.-Ztg« kitűnő tollú szerkesztője, néhány évvel azelőtt 
konfirmándusok részére a bibliai keresztyénség szellemében, 
az élet számára ú. n. jelmondatokat szerkesztett, a melyek 
— mint írják — Szászországon kivül az amerikai evan-
gélikusok között is el vannak terjedve. Hogy milyen irá-
nyúak e mondatok, kitűnik a következőkből: »Hogy jó ev. 
keresztyén légy, figyeld meg a következő szabályokat: 
1. Napi munkádat kezdjed és végezzed Isten igéjével és 
imádsággal, s meg ne felejtkezzél az asztalnál mondandó 
imáról sem ! 2. Szabályszerűen látogasd az istentiszteletet 
s méltóképen ünnepeld meg az Úr napját. 3. Évenként 
többször járulj az úrvacsoráboz. 4. A ker. ember házas-
ságát Isten nevében áldassa meg. 5. Ker. szülők gyerme-
keiket idejekorán a keresztelésre viszik s a contirmáció 
után is a prédikáció hallgatására s a katechizációra küldik 
szorgalmasan. 6; Ha megbetegszel, tudasd azt lelkipász-
toroddal s keress vigaszt Isten igéjében és a szakramen-
tumokban. 7. A ker. ember a maga halottait ker. szokás 
szerint takarítja el; — s mindezt a rendet az Úr áldá-
sodra fordítsa.« A milyen egyszerű, olyan igaz tételek, 
mint követendő normák ezek az élet számára. Nem 
ártana, ha ilyenekről magyar prot. népünk számára is 
gondoskodnánk. 

Január 29 ikén ülték meg méltóképen Németország-
ban Bora Katalinnak, a nimbschi zárda egykori lakójá-
nak, később nagy reformátorunk nejének születése 400 éves 
fordulóját. Bora Kat. 1499. január 29. Bora János és Haubitz 
Katalin szülőktől Lippendorfban, Kiritzsch mellett, Borna 
közelében született. Születése helyére nézve még néhány 
év előtt homályban voltak a Luther-tudósok. Dr. Wetzl 
berlini tudós kutatásainak sikerült, a drezdai állami levél-
táradata i nyomán a születés helyét pontosan meghatároznia. 
Targauban, a hol 1552. decemben 22. meghalt, a 400 éves 



forduló emlékére az összes leányiskolákat *Bora Katalin 
iskoláknak« nevezték el s az ünnepnapot méltóképen 
ültek meg. Ugyanilyen ünnepre Lippendorfhan is ké-
szültek. Ez igaz nőnek, »Luther kedves Katájának* em-
léke részünkről is áldassék. 

A német császár bethlehemi beszédét, melyet tudvale-
vőleg a lelkészek előtt tartott s a mely ev. prot. szempontból a 
legsikerültebb keleti beszédeihez tartozik, a prot. sajtó sok-
féleképen értelmezte. E beszédről Hoppé prépost s jeru-
zsálemi ev. lelkész, mint fültanú, a következőket jegyzi 
meg: A császár egyáltalában nem ügy nyilatkozott, mintha 
az ev. ker. szeretetmunkásság eredményeivel megelégedve 
nem volna. Erről a császár nemis szólott. s még kevésbé 
szólhatott annak sikertelenségéről. Ítélete csupán a keleti 
keresztyénségre vonatkozott, a maga elmaradottságában, s 
különösen elitélőleg nyilatkozott a szent sir templomá-
nak elhanyagolásáról, a melyet közvetlenül bevonulása 
után látogatott meg. Az ev. egyházat s annak szeretet-
müveit még csak meg akarta ismerni. Mindjárt a beth 
lehemi benyomást ^emelőnek* mondotta s később a 
császárnéval együtt oda nyilatkozott, hogy az ev. intéz-
ményekkel a legnagyobb mértékben meg van elégedve. S 
a midőn az ev. keresztyénséget a keleten arra intette, 
hogy a mohamedán világban tisztességet szerezzen a 
keresztyénség nevének, nem korholni akarta eddigi mun-
kásságát, sőt inkább a maga bizalmának és elismerésének 
adott kifejezést. Nemis képzelhető az másként annál a 
császárnál, ki dicsőült elődei nyomdokain haladva, oly 
nagy érdeklődéssel viselkedett az ev. keresztyénség szere-
tetmunkássága iránt a keleten. — Örvendünk rajta, hogy 
egy szemtanú így itéi a császár bethlehemi beszédjéről. 

A szász-meiningeni tartomány egyházi zsinat, — mint 
a »Chronik der christlichen Welt* írja — dee. 8—14 ik 
napjain nagy érdeklődés mellett Meiningen városában 
ülésezett. A tartományegyházi viszonyok legutóbbi évei-
nek állapotait tárgyalta. így bibliai intézete az 1895/97. 
években 2731 bibliát és 63 új-testamentomot adott el. 
A missziói társulatok közül a lipcseit 1532, az általános 
prot. missziói társulatot pedig egyszer s mindenkorra 
1002 márkával segélyezte. Az egyházi célokra szánt ado-
mányok főösszege 1895-ben 44,145, 1896-ban 51,073, 
1897-ben 54,461 márkát tesz. A további tárgyalások az 
iskolai vallástanítástól elkülönítendő s lehetőleg a paro-
chián tartandó konfirmációi oktatás intenzivebb vezeté-
sére, az énekes könyv s az iskolai biblia kérdésére, a 
bevezetendő új agendára, a szegények háza ügyére, s a 
lelkészek özvegyeinek és árváinak segélyezésére vonat-
koztak. E zsinat is a német protestántizmus belmissziói 
munkásságának rendkívül élénk voltáról tesz bizonysá-
got, a melylyel szemben a mi esperességi, kerületi és 
egyetemes gyűléseink bizony csak adminisztrácionális ter-
mészetűek. Érdekes az is, hogy a szász-meiningeni zsinat, 
30 évi szolgálat után, a lelkészi fizetés maximumát 3600 
márkában állapította meg. a mi bizony kevés, p. o. a 
középiskolai tanárok 5100 márkát tevő maximumával 
szemben. Hol vagyunk mi ettől, s különösen mikorára 
várhatjuk a theol. tanárok fizetésének és nyugdíjigényeinek 
végleges rendezését? 

A pápás breisgaui Freiburgban díszes diakonissza-
ház épült, mely mult év december elején fel is avattatott. 
Az >Ev. Rund* tagjainak ev. túlbuzgóságából és áldozat-
készségéből épü't, s a Bund fogja felette gyakorolni a felü-
gyeletet is. A kormány — csudálatos — megtiltotta e háznak 
az » Evang. Bund* után való elnevezését s csakis az »Ev. 
diakonisszaház* elnevezését engedélyezte. 

A német egyetemek tanszabadságáról a XlX-ik szá-
zadban irt a minap Kanfmann, a történet tanára a boroszlói 

tudományegyetemen. E művében kimutatja, hogy a közép-
korban, a hierarchiai egybáziasság bélióiban szenvedő 
egyetemeken a tanszabadságot, valamint a vizsgálódás 
szabadságát még nem ismerték. A reformáció hozta meg 
a prot. egyetemek számára a tanszabadságot, mivel az 
általa hangsúlyozott lelkiismereti szabadság a tudományos 
kutatás szabadságát is maga után vonta. De azért még 
soká küzdöttek a német kormányok is a XVII. és XVIII. 
században a szabadság ellen, s csakis Károly Lajos pfalzi 
választó fejedelem példájára (ki a zsidó Spinozát hívta 
meg Heigelbergbe) rombolták le egyes szabadgondolkozású 
fejedelmek a tudomány szabadságát lekötő tradíciók és 
szabályok sorompóit. E téren Nagy Frigyes törekvéseinek 
sokat köszönhet a tudomány. Majd kimutatja Kaufmann, 
hogy Schiller, Lessing, Goethe, Wolff, Kant és Fichíe 
igen nagy befolyással volt a tanszabadság s általában a 
szabad gondolkozás elterjedésére és megizmosodására. 
III. Frigyes Vilmos a tilsiti béke után azt az elvet 
vallotta, hogy az államnak szellemi erővel vissza kell 
nyernie azt, a mit az anyagiakban vesztett, s a tanszabadság 
elvének befolyása alatt állva, a berlini és a boroszlói egye-
temet alapította. Végül helyesen utal a szerző arra, hogy 
a tanszabadság a maga egész terjedelmében, összes folyo-
mányaiban a prot. egyetemeknek s a prot. Németországnak az 
érdeme, a melyhez a kath. egyetemek csak lassanként csatla-
koztak. S Németország ma sem hagyhatja abba és nemis 
fogja abbahagyni a vizsgálódás és a tanítás szabadságát. 
Szerző tanulmánya különben a német historikusoknak 1898. 
április havában, Nürnbergben tartott vándorgyűlésén tartott 
szabad előadásának bővített alakban való kiadása. 

A reformációról sokszor és sokféleképen írtak. így 
Goethe annak egyik nagy jelentőségét abban látja, — 
hogy Luther példát adott arra, hogy »a jámbor és hűséges* 
nő helye a családi tűzhelynél keresendő. A r. katholicizmus 
emberré tette a nőt, mert addig csak ^asszonyi állat * volt, 
de igazi emberi méltóságra csak a reformáció emelte, a mikor 
a férfi társává tette, s maga Luther, a reformátor jelölte 
ki a helyét a házi tűzhelynél. Luthert sok mindenért és 
sok mindennel vádolták, de azért, hogy a családalapítás-
ban előljárt, nem ítélte el senki; s maga Voltaire is, bár 
skeptikus szemmel nézte a reformációt, Luther házassá-
gában az ő geniális egyéniségének leghatalmasabb meg-
nyilatkozását látta. Az is nagy érdeme Luthernek, hogy mint 
jogot követelte minden ember számára a szabad vizs-
gálódást, s hogy a reformációval kezdődik a német kul-
tura s a német irodalom. így Schiller Luther bibliafordí-
tását olyan ajándéknak mondja, a mit az emberiség nem 
tud neki eléggé meghálálni De politikai jelentősége is 
nagy volt a reformációnak, mert felszabadította a néme-
teket a pápás világuralom békóiból. Luther hatalmas 
egyéniségének karakiere pedig csaknem páratlanul áll az 
utolsó 4 század történetében. A pápás történetírás pisz-
kolhatja, de egyénisége kiválóságát kisebbíteni soha sem 
lesz képes. 

Az »Allg. Ec.-Luth. Kirchen-Ztgirja, hogy az Európa 
45 trónján levő 24 fejedelmi nemzetségből vallásra nézve 
211 férfi ev., 171 r. kath., 46 gör. keleti és 17 mohamedán 
hitet követ. Tisztán ev. vallású Záhringen, Brabant, Este-
Welf, Nassau, Anhalf, Schvvarzburg, Beüss, Waldeck és 
Bernadotte háza. Túlnyomóan ev. Mecklenburg háza, 10 ev. 
és 3 r. kath. hercegével; Lippe 36 ev. és 8 r. kath., — Hohen-
zollern 19 ev., 9 r . ka(h.,s 1 gör., s végül Weltin 30 ev., 
24 r. kath., s 2 görög (a bolgár fejedelem fiai) hercegével. 
Egészen r. kath. a Habsburg, Bourbon, Savoya, Wittelsbach. 
Lichtenstein és Monaco háza; egészen gör.-keleti vallású 
az Obrenovics dynastia, s mobamedánus az Osmán háza. 
Az adatokat a »Tágl. Rundschau* közléseiből vette. 



Franciaországban a házassági elválások száma 
folyton emelkedőben van.. 1890-ben 6398 volt a számuk, 
mely a következő évben 7445-re, s 1897-ben 14,347-re 
emelkedett. E statisztika megdöbbentő képet nyújt a fran-
ciák házas életéről. Nem csuda tehát, hogy ethikai szem-
pontból oly selejtes a legújabb francia színműirodalom. 

A Flicdner madridi lelkész vezetése alatt álló spa-
nyol ev. misszió jelenlegi állása következő adatokból tű-
nik ki: tulajdonához 13 ház tartozik, 512 ezer peseta 
értékben, míg fekvő vagyona meghaladja a 600 ezer pe-
setát, 53 árvagyermeket gondoz. Két németé s egy spanyol 
lelkésze s 4 tanítással foglalkozó evangélistája van. Húsz 
tanítója és 4 gimn. tanára gondozza az iskolai ügyeket. 
A nappali tanulók száma 473, az estieké 112. Harminchat 
ezer pesetát ad ki a lelkészek és tanítók díjazására, 34 
ezer pesetát pedig az internátus s az árvaház fentartá-
sára fordít. Évi bevétele 18 ezer pesetát tesz. Egy kis 
oáz e misszió a spanyol pápistaság sivatagjában. Mint 
olvassuk, a gimnáziumot különösen az előkelőbb spanyol 
ifjúság látogatja. 

A norvégiai luth. missziónak Madagaskarban 50 ezer 
pogánvkeresztyéne, 40 misszionáriusa s 60 benszülött 
lelkésze van. — 800 iskolájában 1800 tanító 57 ezer tanulót 
tanít, tehát 12 ezerrel többet mint a mult évben. A pá-
risi misszió-társulat 1100 iskolát vett. át az angoloktól, 
úgy hogy az egész szigeten jelenleg 1900 iskola talál-
ható. A norvégiai misszió vezetője dr. Borchgrcwinck lel-
kész. Legközelebb a szigetre francia apostoli vikáriust ne-
vezett ki a pápa. 

Dr. Bosse, az egyháztörténet tanára a kiéli tudo-
mányegyetem theol. fakultásán, Bosse porosz kultuszmi-
niszter fia a greifswaldi egyetemre hivatott meg tanárnak. 
Utódja Lesius greifswaldi licentiátus lesz, ki a reformá-
toroknak egyik legalaposabb jelenkori ismerője. Bosse a 
tudományos theol. irodalomban ^Prolegomena zu einer 
Geschichte des Begriffes Nachfolge Christi* c. munkájá-
val tünt ki. A pozitív irányú theológia híve. A fiatal 
tudóst rokonszenves tanárnak mondják. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** Értesítés. Tisztelettel ér tesí tem e Lap 

becses olvasóit s a pro tes táns nagyközönséget, a 
felől, hogy a Földváry László úr által írt »Ada-
lékok a Dunamelléki Bef. Egyházkerület történeté-
heza című s eredet i for rás tanulmányok alapján 
készült egyháztörténet i munka, a dunamelléki 
ref. egyházkerüle t k iadásában megjelent s alul-
írottnál még rövid ideig előfizetési áron megren-
delhető. A munka 47 iv te r jedelmű s előfizetési 
ára, két fűzött köte tben 3 frt, egy vászonkötésű 
kötetben 3 frt 50 kr. A munka rövid idő múlva 
a bizományosnak fog átadatni , a mikor a fűzött 
példány á ra 4 frt, a kötött példányé pedig 5 fr t 
leencl. Megrendelések, az előfizetési összeg békül- ' 
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dése mellett, címemre, (Budapest, VII., Dembinszky-' , 
utca 30. I. 6.) intézendők. 

Hamar István, || 
ref. theol. tanár, az egyh.-ker.^i 

irod biz. előadója. 

** Az 1848/49-iki magyar szabadságharc és a 
zsidók. Irta dr. Bemstein Béla szombathelyi rabbi. Jókai 
Mór előszavával. Az lzr. M. Irodalmi Társaság kiadványa. 
Budapest, 1898. kis 8-adrétben 344 lap, á r a ? . . . — Ez 
az érdekes könyv a magyar zsidók 1848—49. évi törté-
netét tárgyalja s azt bizonyítja be, hogy az izraeliták a 
szabadságharc idején is buzgó hívei voltak a magyar 
állameszmének. Miként Jókai írja az Előszóban: Amidőn 
a hazának minden másajkú népfajai, a melyekkel a magyar 
a szabadságát megosztotta, a melyeknek a fiaikat a jobbágy-
ságból fölszabadította, fegyverrel támadtak ellene, ugyan-
akkor a héber faj vérét, vagyonát és szellemét hozta 
áldozatul a magyar nemzet, az alkotmányos szabadság 
megvédelmezésére. Ennek a tiszteletreméltó hazaszeretet-
nek nagyszámú adatait találjuk e könyvben, melynek 
megbízhatóságáról Jókai ekként nyilatkozik: »Én, a ki e 
tanulságos múltnak dicső és gyászos eseményeit keresztül 
éltem, az akkori intéző körök közvetlen közelében, csak 
arról tehetek tanúságot, hogy ezek a rendbeszedett adatok 
valódiakSzerző is kijelenti a Bevezetésben, hogy igazi 
történeti érdeklődésből dolgozott s nem kizárólag feleke-
zeti szempont vezette. Valóban, a magyar zsidók története 
1848/49-ben kézzelfoghatóan bebizonyította, hogy a magyar 
országi zsidók lelkileg már akkor beolvadtak a magyar-
állameszmébe, ha nyelvileg még nem is nagy mértékben. 
Odaadó részvétükkel megmutatták azt, hogy bár jogokat 
nem adott nekik a haza törvénye, ők azért Magyaror-
szágot édes hazájuknak tekintették és érette minden áldo-
zatra készek voltak. — A könyv az Előszón és Beveze-
tésen kivül 8 fejezetből áll. Elsőben a zsidók 1848. előtti 
jogi helyzetét ismerteti, mikor még csak küzdöttek az 
egyenjogúsításért, de azt el nem érhették, s mindössze 
is csak a türelmi adó eltörlését tudták kivívni. A második 
fejezetben a március 15-diki mozgalmakat és a zsidók 
üldözését ismerteti, mely Sopronban, Pécsett, Székesfehér-
várott, Szombathelyen, Pesten, Pozsonyban és Vágujhe-
lyen öltött nagyobb mérveket s a minek folytán mozgalom 
indult az Amerikába való tömeges kivándorlás érdekében. 
A harmadik fejezet a zsidóknak a nemzetőrségben való sze-
replését ismerteti, kimutatva, hogy eleinte sehol sem akar-
ták őket a nemzetőrségbe bevenni, de később Arad pél-
dájára mindenütt megszorítás nélkül befogadták őket. 
Negyedik fejezetében a zsidó önkéntességről, a zsidó hon-
védekről és népíőlkelőkről van szó, s kimutatja a szerző, 
hogy Pozsonyban külön zsidó önkéntes csapat szervez-
kedett, hogy Klapka és Görgey nagy elismeréssel nyilat-
koztak a zsidókról, hogy Erdélyben hét Springer testvér 
egyszerre szolgálta a hazát, s hogy a zsidó honvédek összes 
száma mintegy 20 ezerre tehető; végül közli a zsidó hon-
védek névsorát. Az ötödik fejezet a zsidók adakozását s 
a haza oltárára tett egyéb áldozatait ismerteti; nevezetesen 
hogy sokat, adtak a nemzeti bankra, jelentékenyen hozzá-
járultak a honvédség fölszereléséhez és a kórházak föl-
állításához ; orvosaik, hírlapíróik, pénzügyi embereik sok 
szolgálatot tettek a hazának. A hatodik fejezetben a 
zsidók belügyeit, reform-mozgalmait, s az egyenjogúsítás 



érdekében kifejtett tevékenységüket ismerteti, a minek az 
lett a vége, hogy a képviselőház Szegeden, 1849-dik év 
julius 28-án meghozta a zsidók egyenjogúsítására és a 
keresztyénekkel való összeházasodására a törvényt;; de a 
végrehajtására nem maradt ideje. A hetedik fejezet »Az 
osztrák győzők és a zsidók« cím alatt azokat a súlyos 
szenvedéseket írja le, melyeken az osztrák győzők részéről 
a forradalmár zsidók elszenvedtek. Windiscbgrátz s majd 
Haynau összesen 2.300,000 frt hadisarcot vet a zsidókra; 
mit sok felebbezésre, kérésre Ő Felsége 1 millió forintra 
engedett le, de már nem a katonai kincstárnak, hanem 
annak az országos zsidó iskolai alapnak a javára, melyből 
a rabbiképző-intézet és az izraelita tanító-képző felállít-
tatott. Végül a nyolcadik fejezetben a zsidók részvételét 
beszéli el az emigrációban, s név szerint felsorolja azt a 
62 magyar izrealitát, a kik a szabadságharc miatt a többi 
jó hazafival a számkivetés keserűségeit is megosztották. 
— A szépen megirt könyvből látható, hogy a zsidók a 
1848/49-diki magyar szabadságharcban hiven harcoltak, 
szépen áldoztak és együtt szenvedtek többi honfitársaik-
kal, s hogy a kép, melyet ezekről az eseményekről 
dr. Bernstein megrajzol, színdús elevenségével és az okmá-
nyolt történet hűségével hat az olvasóra. (F.) 

** A m. kir. statisztikai hivatal 1899. évi 
k i a d v á n y a i r a hirdet előfizetést. Az előfizetési összeg az 
Évkönyvre és a rendes Közleményekre együttesen 5 frtban, 
a Havi Közleményekre 4 frtban, a Tiszti Cím- és Névtárra 
5 frtban. a Helységnévtárra 3 frt 50 krban ; mindezen, 
mintegy 600—700 ívnyi terjedelemben megjelenő mű-
vekre együttesen azonban 13 frtnyi mérsékelt árban van 
megállapítva, mely előfizetési árral szemben az egyes 
müvek bolti ára körülbelül 2—3-szor magasabb lesz. 
Megrendelések a m. kir. központi statisztikai hivatalra 
(Budapest, II. Oszlop-utca) címzendők. 

** Váradi K. Mihály latin-magyar verse Bethlen 
Gábor haláláról . Bevezetéssel ellátva közzéteszi dr. Dézsi 
Lajos. — E kis füzet azt az unikum latin-magyar nyelvű 
verses munkát közli, mely a kolozsvári róm. k. lyceum 
könyvtárában őriztetik. Szerzőjéről, Váradi K. Mihályról 
semmit sem tud az irodalomtörténet. Kilétéről Dézsi is 
csak azt a címlapon található adatot közli, hogy a nagy-
váradi iskola contra seribája volt. Maga a verses munka 
kiváló szerzemény. Erőteljes a magyarsága,szép a verselése 
és híven visszatükrözi azt az általános megdöbbenést, 
melyei Bethlen halála okozott. A közérzést tolmácsolta, 
midőn így kesergett: »Felséges hercegünk. Vitéz fejedel-
münk, Előttünk vezérünk, Soha nem feledünk, Míg egy 
agy lesz bennünk, Mi megemlegetünk,« 

** A Magyar Könyvtárbó l ismét uj sorozatot küld 
szét a Wodianer-cég, mely ezt a vállatot oly gyorsan föl 
tudta virágoztatni. A most megjelent öt füzetben jól vannak 
képviselve azok az irányok, melyek a gyűjtemény szer-
kesztőségét vezetik : a régi klasszikus irodalom mellett ter-
jeszteni a modern külföldi irodalmak legjobb termékeit s 
e mellett bő helyet juttatni az ujabb magyar költészet 
legkiválóbb művelőinek is. Itt van mindenek előtt Sopho-

cles Antigoné-ja, a görög színpad legbájosabb remeke, 
melyet a már Homér-fordításairól ismert Kemenes (Kempf) 
József ültetett át nagy gonddal a vállalat számára. A 
francia elbeszélő irodalmat egy gyönyörű Coppée-féle 
novella képviseli, a »Henriette« című, melyet Bottlikné 
Tölgyessy Margit igen szépen ültetett át magyarra. Egy 
másik novellás füzeten, a »Lányok« címűn, a mai olasz 
irodalom elbeszélőjének, Matildé Seraonak nevét olvassuk, 
mint szerzőét, mig mint fordító Tóht Béla van megnevezve. 
Az eredeti magyar müvek Ábrányi Emiltől és Tolnai 
Lajostól valók. Amaz »Márciusi dalok és egyéb költemé-
nyek « címmel hazafias versei legjavát gyűjtötte össze, fő-
kép a március 15-ikét ünneplő alkalmi verseit, melyeket 
e napon országszerte szavalnak. Tolnai »A nagygyárosék 
és egyéb elbeszélések* cím alatt ad ki néhány csinos 
novellát. A »Magyar Könyvtár« füzeteinek száma immár 
elérte a 86-ot; valamennyiről készséggel küld jegyzéket 
a Wodianer F. és Fiai cég (Budapest, Andrássy-ut 21.) 
Egy-egy szám ára 15 kr. 

E G Y H Á Z . 

Királyi adományok . Ő Felsége a köveskállai és 
a martosi ref. egyházaknak, templomépítési célra 100— 
100 frtot adományozott magánpénztárából. 

E g y h á z i vá lasz tások . A nagylionti ág. hitv. ev. 
egyházmegye Laszkári Pali választotta meg felügyelőjévé. 
—A tiszáninneni ref. egyházkerületben a Mocsáry Lajos le-
mondása következtében megüresedett egyik világi tanács-
birói állásra a beadott szavazatokat e hó 4-én bontotta 
fel egy bizottság a püspök elnöklete alatt Miskolcon. Senki 
sem nyert általános szótöbbséget s így új választás ren-
deltetett el ápr. 1. határidővel. Az újabb szavazásra ki-
tűzetett Szent-Imrey Gyula, gibárti földbirtokos s abaúji 
egyházmegyei tanácsbiró, mint legtöbb szavazatot nyert, 
s mellette dr. Ballagi Géza sárospataki jogtanár, Csorna 
József abaúji földbirtokos s egyházmegyei tanácsbiró és 
Bornemisza István gömörmegyei birtokos s egyházmegyei 
tanácsbiró. 

A budai ev. ref. egyházrész évkönyvét vettük 
az 1898. évről. Az évkönyv szerényen csak a budai egy-
házrész évkönyvének nevezi magát, pedig jóval több annál. 
Valóságos almanachja az az egész budapesti ref. egy-
háznak, sőt a pesti egyházhoz tartozó szórványoknak is. 
Az évköny I.—IV, fejezete és a VI. fejezet foglalkozik 
csak szoros értelemben a budai egyházrészszel, adván 
egy általános visszatekintést a lefolyt évre, továbbá közöl-
vén a budai helyibizottságnak Hegedűs Sándorhoz és Szilassv 
Aladárhoz intézett üdvözlő beszédeit. A III. fejezet a val-
lástanítás beosztásáról közöl táblázatos kimutatást ; a 
IV. fejezet pedig az egyházi adóról közöl összehasonlító 
adatokat s az egyházi alapokat sorolja fel. Nagyon érdekes 
és tanulságos az V. fejezet, a mely a budapesti ev. ref. 
egyházi élet ismertetésével foglalkozik. E fejezetet dr. Kiss 
Áron állította össze, igen szépen s igen tanulságosan. Szól 
a budapesti ref. egyházakról a XVI. és XVII. században, 
s külön ismerteti a budai, ó-budai és pesti egyházak e 
korbeli történetét, majd a mai budapesti ref. egyház létre-
jövetelét és helyzetét. Ezután adja az egyházi névtárt a 



papokról, vallástanárokról, káplánokról, egyháztanácsról, 
egyh. gazdasági bizottságról, az egyházi bizottságokról 
Pesten, Badán. Kőbányán, Zuglóban, — a jogügyi, pénz-
es gazdaságügyi, iskolaügyi bizottságokról. Külön szól a 
német leányegyházról, a kispesti leányegyházról, a skót 
misszióról; azután a jótékony egyesületek címe alatt a 
Lorántffy-, a Budai Nőegyesületről. a Nagypénteki társa-
ságról, a Ref. Ifjúsági Egyesületről és a Közművelődési és 
Betegsegélyző Egyesületről. A VI. fejezet a budai adófizetők 
névsorát s az adófizetés kimutatását adja. A VII. fejezet 
a pénztárnok felhívását közli, s végül a VIII. fejezet az 
istentiszteletek rendjét ismerteti. A mint látszik tehát, az 
évkönyv sok minden felől ad felvilágosítás ; de megvalljuk, 
hogy erős kifogásaink is vannak ellene. A budai egyházrész 
évkönyvének nevezi magát, de épen magával ez egyház-
részszel ismertet meg bennünket legkevésbé. így például 
nem találjuk meg benne az egyháztagok és a konfirmál-
tak számát ; a tankötelesek, a szülöttek, meghaltak, há-
zasságot kötöttek, az áttértek és kitértek kimutatását. Nem 
tudjuk meg belőle, hogy mit cselekedett s mit szándékozik 
cselekedni a Budai Nőegylet s a Nagypénteki társaság. 
Nincs közölve, hogy hány tagja s mennyi vagyona van 
ez egyesületeknek. Nincs elmondva, hogy történtek-e és 
milyen belmissziói munkálkodások, stb. Ezek felől sze-
rettünk volna felvilágosításokat kapni az évkönyvből, mert 
csak mindezek összevéve adhatnak teljes képet a budai 
egyházrész életéről és helyzetéről. Hiszszük azonban, hogy 
jövőre mindezekre ki fog terjeszkedni az évkönyv. 

Az e g y h á z i a n y a k ö n y v e k v e z e t é s e tárgyában 
következő javaslat közzétételére kérettünk föl: Tekintettel 
arra, hogy saját egyházi statisztikai évkönyvünk nincsen, 
melyre más fontos okokból is nagy szükségünk lenne és 
hogy az egyházak részéről a központi statisztikai hivatalba 
beszolgáltatandó anyakönyvi adatok az állami anyakönyvek 
adataival összeegyeztethetők legyenek — szükségesnek tar-
tom a következő kérdés felvetését és annak egyöntetű el-
intézését. Ugyanis, ha A. egyházközségből illetékes félnek 
B. nem illetékes egyházi községben lelkészi elbocsátással 
vagy a nélkül volt valami egyházi ténykedése, kereszte-
lés, temetés vagy esketés: a funkciót végző B. egyház-
község lelkésze az anyakönyvi adatokat anyakönyvezés 
végett az eddig uralkodó rend szerint hivatalból áttette 
az A. község lelkészéhez, ki azt folyó számmal egyháza 
anyakönyvébe bevezette,az átküldő pedig erről anyakönyvé-
ben vagy semmi feljegyzést nem tett, vagy bevezette 
anyakönyvébe is azon adatokat, de folyó szám nélkül. 
Ez volt az eddigi gyakorlat, melyet tudtommal eddig 
semmi hivatalos intézkedés nem szüntetett meg. — Hogy 
azonban ezen gyakorlat sok hibával volt összekötve, ta-
pasztalásból tudom s tudják mások. Megtörtént, hogy az 
ily anyakönyvi adat hiteles folyó számmal van bevezetve 
A. és B. egyázközség anyakönyvében is, tehát két helyen 
vagy, a mi még gyakoribb, egy helyen sem. — A válto-
zott viszonyok között, midőn az egyházi anyakönyvek el-
vesztették polgári jogérvényüket, midőn csak tisztán egy-
házi célra szolgálnak s a lelkésznek egyházi körében vég-
zett egyházi ténykedéséről tanúskodnak, az ily adatoknak 
más, ugyan azon vallású egyházközségbe anyakönyvezés 
végett való hivatalos áttételére ez idő szerint nézetem sze-
rint nincs szükség. — A lelkész az ily kivételés esetek-
ben is, midőn más egyházközségből illetékes félnek saját 

egyháza körében végez lelkészi funkciót, az erről szóló 
anyakönyvi adatokat folyószámmal vezesse be saját anya-
könyvébe s az illetékes lelkészt csupán híveinek gondo-
zása s figyelemmel való kisérése szempontjából értesítse 
a végzett funkcióról, de az ne jegyezze be az általa nem 
végzett ténykedést anyakönyvébe. — Elv gyanánt lenne 
kimondható, hogy az anyakönyvi bejegyzést teljesítse 
mindig az a lelkész, a ki a funkciót elvégezte, már t. i. 
saját egyháza körében. — A mai viszonyok között azt 
hiszem ez helyesebb és célszerűbb eljárás volna, mint 
az eddigi. — A kérdésnek tisztázását, illetőleg a szives 
felvilágosítást erre nézve köszönettel veszem. Kassa. Ho-
mtíla István. 

I S K O L A . 

Az új műegye tem. A budapesti műegyetem jelen-
legi helyiségei annyira szűkek, hogy a szükséges tanter-
mek. műtermek és laboratoriumok már nem helyezhetők 
el benne. A kormány tervbe is vette már egy űj műegye-
tem felépítését, és annak a budai oldalon, a Lágymányo-
son szemelt ki helyet. A főváros hajlandó is volt a kí-
vánt 814 négyszögöl területet átengedni, azonban a meg-
ajánlott 40 frt helyett 60 frtot kért érte négyszögölenként. 
Ezen megakadt a dolog, s a miniszter máshol keresett 
megfelelő helyet. ITgy látszik azonban, hogy az űj mű-
egyetem mégis csak a Lágymányoson épül fel, a meny-
nyiben a belügyminiszter a napokban arról ertesítette a 
fővárost, hogy a kormány hajlandó megadni a kívánt hat-
van forintot. 

A ház i fe ladat el len. Wlassics Gyula miniszter 
legközelebb igeti bölcs rendeletet intézett a tankerületi 
főigazgatóságokhoz, melyben a házi feladatoknak mellőzé-
sére és különösen arra hívja fel a tanárokat, hogy a 
vasárnapot a tanulók számára teljesen pihenő nappá te-
gyék. A tananyagot — mondja a rendelet — az iskolá-
ban kellene a tanulóknak elsajátítaniok és a házi mun-
kásságnak legfeljebb az iskolában hallottak és tanultak 
megszilárdítására és szükség szerint Írásbeli alkalmazá-
sára kellene szorítkoznia. Sok helyütt nagyon sok házi 
feladatot kapnak a tanulók, és egyes középiskolák tanárai 
még a hétnek egyetlen szünnapjára, a vasárnapra is oly 
sok megtanulni való anyagot, házi Írásbeli feladatokat, 
rajzokat stb. adnak fel, hogy a tanulóknak még ezen a 
napon sincsen módjukban a családdal való benső érint-
kezés, vagy a fáradt elmének nemesen szórakoztató fog-
lalkozással, vagy üdüléssel való megpihentetésére. A mi-
niszter ennélfogva felszólítja a tanárokat, törekedjenek 
arra, hogy vasárnapon lehetőleg egész menten maradja-
nak a tanulók a házi feladattól és leckék megtanulásá-
tól. — Bizony igen üdvös ez az intézkedés. A hét hat 
napján, vagy a hónapok munkájában megfáradt gyermek-
elmének nagy szüksége van arra, hogy a vasárnap s a 
szünidők alatt felüdüljön. Azt a szabad időt házi felada-
tokkal rabolni el pedagógiai bűn, a mely a gyermekek 
lelki-testi fejletlenségében és idegességében boszulja meg 
magát. 

Az »Eötvös-alap« ösztöndíjai és segélyössze-
gei A »Magyarországi tanítók Eötvös-alapját* gyűjtő és 
kezelő bizottság néhány egyszáz forintos és több ötven 
forintos ösztöndíjra s több ötven forintos segélyre pályá-



za.tot hirdet. Az ezen ösztöndíjak és segélyösszegek elnye-
rése céljából az »Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület elnök-
ségéhez* intézendő folyamodványukat az illetőknek Lalcils 
Vendel egyesületi titkár úrhoz (Budapest, Érsek-utca 4.) 
kell, legkésőbb f. é. július 10-ig beküldeniük. Később ér-
kező kérvények csak kivételes ese'ekben vehetők figye-
lembe. A néhány egyszáz és több ötven forintos ösztön-
díjért csak azok a tanulók folyamodhatnak, kik a polgári 
iskolák vagy középtanodák 4-ik osztályát már az 1897. és 
1898-ik évben, avagy régebben jó sikerrel elvégezték és 
elenleg a polgári iskolák vagy a középtanodák magasabb 
osztályaiban tanulnak, avagy a tanítóképző intézeteket, 
akadémiákat vagy pedig az egyetemeket látogatják. A 
pályázatból az itt fel nem sorolt, olyan tanintézetekben 
tanuló ifjak és leányok sem záratnak ki, a melyek tanu-
lóiktól a fölvételnél megkövetelik, hogy a középtanodák 
vagy polgári iskolák négy alsó osztályaiból bizonyítványo-
kat mutassanak fel. Az »Eötvös-alap* ösztöndíjaiért csak 
azoknak a kisdedóvóknak, nép- és polgári iskolai tanítók-
nak és tanítónőknek, tanítóképző-intézeti tanároknak, tan-
felügyelőségi hivatalnokoknak a gyermekei folyamodhatnak, 
a kik az »Eötvös-alap országos tanító-egyesületinek tagjai 
közé felvétettek és az ezen egyesület iránt való kötelezett-
ségeiknek rendesen eleget tettek. Az ösztöndíjért folyamodók 
mellékelni tartoznak 1. az 1897/98. és az 1898/99-ik 
évről szóló iskolai bizonyítványaikat; 2. az illetékes tan-
intézet tanári karának a jánla tá t ; 3. azon iskolai hatósá-
goknak vagy tanító-egyesületnek esetleg tantestületnek az 
ajánlólevelét, a melyhez szüleik tartoznak,, illetőleg tar-
toztak. Azon okmányt, a mely igazolja, hogy folyamodó 
szülei az »Eötvös-alap országos tanítói egyesület* kötelé-
kébe felvétettek és ezen egyesület irányában tartozó köte-
lességüknek eleget tettek, az »Eötvös-alap* pénztárosa 
hivatalból mellékeli az egyesületi titkárhoz beküldött kér-
vényekhez. — Az Eötvös-alap segélyösszegeiért folyamodók 
kérvényüket az illetékes tanító-egyesület elnöksége vagy 
az illetékes egyházi vagy világi iskolai hatóság útján tar-
toznak az »Eötvös-alap« titkárához beküldeni, E folya-
modványhoz csatolandó a) a szegénységi, illetőleg orvosi 
bizonyítvány, b) az illetékes tanító-egyesületnek, vagy iskolai 
hatóságnak ajánló-levele. Azt a bizonyítványt, a mely 
igazolja, hogy a folyamodó eleget tett az »Eötvös-alap«-pai 
szemben fennálló kötelezettségének, az egyesület pénztárosa 
hivatalból mellékeli a beküldendő kérvényhez. 

EGYESÜLET. 
A b u d a p e s t i ref. i f júság i e g y l e t által csütör-

tökön, február 23-án, este 7 órakor a ref. gimnázium dísz-
termében tartandó felolvasó estélyen dr. Bernát h István 
a szövetkezetekről, a március 2-án, este 7 órakor ugyan-
csak a ref. gimnázium dísztermében tartandó estélyen 
dr. Zelenka Lajos jeruzsálemi útjáról olvas fél. Ez érde-
kes összejövetelekre ez úton is meghívja az érdeklődőket 
a választmány. .,>'.,... 

A L o r á n t f f y Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t 1898. évi Év-
könyve mo;t hagyta el a sajtót. Örvendetes dolgokat ol-
vasunk belőle. Az egyesület magasztos keresztyén missziót 
teljesít. Szegényeket segélyez, árvákat gondoz, züllésnek 
indultakat ment s jelentékenyen közreműködik a keresz-
tyén élet emelésében. Szegények ruházatára 458 forintot, 
pénzzel segítésére 512 frtot, kenyérrel ellátására 184 frtot 
fordított. Tizenkét árva és züllésnek indult gyermeket 
gondozott és neveltetett 809 frt költséggel. Tíz helyen 
tartott vasárnapi (bibliai) iskolát a gyermekeknek Krisztus-
hoz vezetésére, 252 frt költséggel. Vasárnap délutánon-
ként gyári és cselédleányok keresztyén építésével foglal-
kozott. Heti varró-óráin és vallásos összejövetelein, vala-
mint havonkénti szeretetvendégségein az evangéliumi 
prot. hitbuzgóság és erkölcs nemesítésén szép sikerrel 
munkálkodott. E nemes belmissziói tevékenysége mellett 
egyesületi élete is örvendetesen föllendült. Tagjainak 
száma 320-ra emelkedett. Kapott néhány uj alapító tagot, 
köztük gróf Festetich Gvulánét 300 frttal, herceg Odes-
calchy Gyulánét 100 frttal, Papp Károly lelkészt 100 frttal, 
báró Báich Istvánnét 100 frttal, néhai Fröhlich Vil-
mosnét 100, néhai Korniss Zsigmond grófnét szintén 
100 frttal. Hatalmas lendületet nyert a helviség-alapra való 
gyűjtés, melynek ügyét Odescalehy hercegné, Károlyi 
Tibor grófné és Szilassy Aladárné úrnők szép eredményű 
gyűjtésükkel összesen 12,758 frttal vitték előbbre. Néhai jó 
királynénk emlékére »Erzsébet-alap*-ot létesített, melyre 
több mint háromszáz forintot gyűjtött az egyesület. Pénztári 
forgalma is ügy megszaporodott, hogy a mult évben im-
már 17,713 frt 38 krt vett be és 3317 frt 30 krt adott 
ki egyesületi céljaira. Szépen gyarapszik a vagyona is. 
Altalános alapítványa: 2500 frt, helyiség-alapja 13'619 frt 
Cselédotthon-alapja 585 frt, Erzsébet-alapja 308 frt s így 
az összes vagyona mintegy 17,000 frt. Az egyesületnek 
buzgó vezetői: Szilassy Aladárné elnök, dr. Vargha Gyu 
láné alelnök, SzÖts Farkasné pénztárnok, Dessewffy Emma 
titkár örömmel és hálával szemlélhetik az áldást, mely-
lyel szorgalmas magvetésüket öt év alatt az Űr megál-
dotta. Vajha egyházunk minden nagyobb központjában 
találkoznának ily munkás Tabitháink és Phoebeink, kik-
nek meleg keresztyén szíve több ily vallásos oázist léte-
sítene Krisztus Urunk magyar követői között! A magasz-
tos bivatású és nagy áldással működő egyesületet mele-
gen ajánljuk keresztyén hitfeleink munkás szeretetéhe! (F.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Király József P á l i rata ibó l a Magyar Tudo-

mányos Akadémia vásárolt meg egyet-mást kézirattára 
részére. Mint értesülünk, a megvásárolt darabok között 
Király iratain kívül egyéb becses irodalomtörténeti és tör-
téneti ereklyék is vannak; így a többek közt Arany János-
nak egy ritka arcképe, továbbá a nemrég elhunyt Pulszky 
Ferencznek egy fontos levele, és egyéb ereklyeszámba 
menő nyomtatványok, kéziratok. Birtokában volt az öreg 



úrnak Kmetty tábornok arcképe, melyért az ereklye-
múzeum az özvegynek Kossuth Lajos arcképét, a tizen-
három aradi vértanú képét és a szabadságharc története 
c. díszmüvet adta cserébe. Király a soproni lutheránus 
főiskolának volt érdemes tanára, ő egyik gyűjtője a 
tanítóképző pénzalapjának s jelentékeny szerepet játszott 
Sopron társadalmi életében is, többek közt ő pendítette 
meg a soproni Széchenyi-szobor eszméjét is. 

* Az ú j - t e s t a m e n t o m i k á n o n megállapításának 
kérdésére nézve fontos okmányt találtak legközelebb az 
Athos hegyi zárdában, a honnan már igen sok becses 
emlék került elő. Ez az okmány egy levél, mely nagy 
valószínűséggel a negyedik század közepéről való s a me-
lyet a kritikusok Serapionnak, az alsó-egyptomi Thebe püs-
pökének, Athanasius barát jának tulajdonítanak. E levélben 
a Krisztus istenségét bizonyítgatja az író s e mellett idéz a 
János evangéliumán s a Római levélen kivül Barnabás 
leveléből is, és pedig oly módon, hogy világosan látszik, 
hogy a Barnabás levelét a másik két kanonikus irattal 
teljesen egyenlő rangúnak és hitelességűnek tekintette. 
Tehát az ő idejében a kanon még nem lehetett véglege-
sen megállapítva. 

* A véres vere j tékezés . Erről a csodálatos tüne-
ményről érdekes felolvasást tartott nem régen az Akadé-
miában dr. Laufenauer Károly. A vérizzadás, — úgymond — 
a mily ritka, ép oly régen ismert beteges tünemény. Már 
Nagy Sándorról azt olvassuk, hogy vesztett csatája után 
fölindulásában véres veríték lepte el testét. Vérizzadó volt 
Heródes és asszizi Ferenc is. Ujabb időben valóságos 
csodaszámba ment Lateau Lujza, a belga leány, a ki ideges 
rohamai alkalmával homlokán, két tenyerén és talpain 
vért izzadott. A vizsgáló orvosok ideges természetűnek 
nyilvánították a bajt. A vérizzadás tudományos kutatói a 
baj keletkezését illetőleg kétféle nézetet vallanak. Egyik 
részük azt hiszi, hogy a bőrbe beágyazott vérerek repednek 
meg s igy kerül a vér, izzadsággal vegyest a bőr fölszi-
nére ; mások azt állítják, hogy a vér tisztán átszürődés 
utján jő az izzadság-mirigyek ürterébe. Az előadó egy 
betegénél, a kinél fejfájás kíséretében időnkint vérző folt 
jelent meg a fejtetőn, műtétet végzett, ép a vérző hely 
szomszédságában. így lehetségessé vált a pontos mikrosz-
kopikus vizsgálat, melynek eredménye a következő: 1. Edénv-
repedésre valló vérömlés a bőrben nem találtatott; 2. ellen-
ben vér található az izzadság-gomoly járataiban. E leletből 
következik, hogy a vér tényleg átszürődés utján jő a kör-
nyező véredényekből a mirigy ürterébe. Kétségtelen, hogy 
a vérzés vasomotoricus (ér-idegzeti) természetű. 

* Jól megfe le l t . A sveici »Protestáns« című lap-
ban olvastuk a következő kis történetet. Egy fiatal paraszt 
a biblia-árustól egy bibliát vett. Plebánusa megtudván 
ezt, ilyen intelemben részesítette: »Jobb helyre tetted 
volna a pénzedet, ha a purgatóriumban szenvedő nagy-
szülőid javára engesztelő misét mondattál volna.« A mire 
a paraszt így felelt: »Plebánus úr ! ha ön olyan bizo-
nyosan tudja, hogy az én nagyszülőim a purgatóriumban 
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vannak s hogy az ön miséje kiszabadíthatja őket onnan, 
akkor a maga jószántából is mondhatna misét érettük. 
Mert lássa csak, ha a parókhiája kigyuladna s engem 
segítségül híva, s azt felelném, hogy segítek, de előbb 
fizessen érte, — mit szólna ön ahoz?!« 

* Eladó orgona. A budapesl-óbudai ev. ref. egyház 
Ország Sándor és fia cs. és királyi udvari müorgona-
gyárosoknál új orgonát rendelt meg, ennélfogva a jelen-
legi orgona jutányos áron eladó. Bővebb felvilágosítást 
a fent jelzett lelkészi hivatal ad folyó évi március 20-ig. 

A D A K O Z Á S . 
A Nagypénteki Társaság és a Lorántffy Zs. 

e g y e s ü l e t javára a dunamelléki egyházkerületi értekezlet 
által kiadott Farkas J.-féle >Gondolatok® című füzetért 
február 7-ike óta felülfizettek: Benlcö István r.-palotai 
lelkész 1 frt 20 krt, Molnár Albert fóthi lelkész 20 krt, 
Kemenczhj Károly pákozdi lelkész 30 krt, Katona Fe-
renc szóládi lelkész 60 krt, Fejes Dániel jászkiséri lel-
kész 20 krt. Köszönettel nyugtázom. Azokat a lelkész 
urakat pedig, a kik a hozzájok küldött füzetekkel még 
le nem számoltak, tisztelettel fölkérem, hogy a füzetek 
árát minél előbb beküldeni szíveskedjenek. Budapest, 1899. 
február 15. Szöts Farkas, az egyházkerületi értekezlet 
titkára. 

Pályázati hirdetés. 
A debreceni ev. ref. tanítóképző-intézetben újonnan 

szervezett rendes ének- és zenetanári állomásra. 
Ez állomás javadalmazása: 1200 forint törzsfizetés, 

400 forint lakáspénz, öt ízben 100 forint ötödéves kor-
pótlék. 

A megválasztandó nyugdíjára nézve az orsz. közép-
iskolai tanári nyugdíj-intézet jogosult és kötelezett tagja. 

Kötelessége lesz a tanítóképző-intézet mind a négy 
osztályában, hetenként 24 órán az egyházi, világi és 
összhangzatos éneklés, továbbá a zongora, orgona és 
hegedű elméleti és gyakorlati tanítása. 

Erre az állomásra oly ev. ref. vallású ének- és 
zenetanárok pályázhatnak, kik oklevelüket az Országos 
Zeneakadémián 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 ápril 
hó 15. napjáig adandók be. 

Debreczen, 1899. évi február 10-én. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatá rs : Hamar István. 

UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Sze rkesz tő s ig : 

IX. keriilet, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kézira tok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és hi rdet , 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 ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára ÍÍO kr. 

Az első vers a bibliában. 
1. »Kezdetben teremté Isten a mennyet és a 

földet.« Ez az első igazság, a mit az Úr az Ő 
igéje által kijelent. Csodálatos és fenséges mondás 
ez ! Egész tárháza a leggyönyörűbb gondolatok-
nak. Valóságos isteni és méltóságos nyugalommal 
hangsúlyozza először, is hogy nemcsak a menny 
az Istené, hanem a föld is s hogy a menny ós 
a föld együvé tartoznak, egy felséges egészet 
alkotnak. Mind a kettőt Isten teremtette. Lételét 
mindenik a szent, bölcs, hatalmas és irgalmas 
Istennek köszönheti. Teremthet-e más, mint a 
ki hatalmas mindenek felett ? Es a mennyet és 
földet együtt, együvé, egymásért, egy egészszó 
teremthette-e más, mint az a bölcs ós szent, s a 
ki tudta, hogy a parányi föld a fényes mennyre 
mindig rászorul s a ki úgy rendelte, hogy a 
menny a földet mindig segítse, gyámolítsa, ve-
zesse. Es ^kezdetben« így is volt. A föld a 
mennyre tekintett fel s a menny áldást és bol-
dogságot árasztott a földre. Már magában az is 
vigasztaló, felemelő gondolat, hogy valamikor így 
volt. Azonban az a tény, hogy a menny és a 
föld valamikor együtt éreztek és egymásért él-
tek, a jövőnek is szól. Az Isten, a mikor a meny-
nyet ós földet kezdetben együvé ós egymásért 
teremté, örök időkre megállapította a nagy célt, 
s kimondotta, hogy a menny ós a föld mindig 
egyek maradjanak. Nem teremtet t az Úr külön 
mennyet, külön földet. Nem is bízta a föld terem-
tését másra. Mindeniket Ő teremté. Egyiket a 
másikkal együtt jónak teremté, s ezzel kifejezte 
szent akaratát , hogy a menny és a föld soha, ele 
soha el ne váljanak. 

2. E s mégis elváltak! A bűn, a Sátán, a 
pokol sötét réme állt a kettő közé s a föld 
elszakadt a mennytől. Rettenetes, a mikor elsza-
kadnak egymástól azok, a mik együvé tar toz-
nak. De soha oly rémes szakadás végbe nem 
ment még, mint a mikor a föld szakadt el a 

mennytől. Kezdetben vele érzett s általa é l t ; 
most nem úgy van már. S az írás, a mely mindjárt 
legelői a menny és a föld együvé tartozását 
hangsúlyozza, meggöbbentő, de egyúttal megra-
gadó móclon rajzolja ama rémes szakítás borzasztó 
következményeit. Káromolni az eget. rabságnak 
állítani kegyelmes vezetését, harcolni ellene bősz 
haraggal s a boldogságot nem a mennyben s a 
menny által, hanem az Isten Lelkének hatásai 
alól kivont s így megszentségtelenített teremtett-
ségben keresni : ez a fölei törekvése. Felzúg a 
gonoszok lázongó kiáltása s ez a vad, zűrzavaros 
lárma, mintha az elmúlt századok visszhangjától 
megerősödve törne a menny ellen : Szaggassuk el 
az Ur köteleit s rázzuk le magunkról bilincseit. 
Hiába inti, figyelmezteti, rettenti a menny a földet! 
Elbizakodva, gőgösen s gúnyolódva felel: Kicsoda 
az Ur, hogy engedjek neki?! Sőt határtalan vak-
merőségében a menny fölé képzeli magát s ezt 
mondja: Az erős Isten csillagai fölé helyezem az 
én székemetlgy aztán nem lehet csodálni, hogy a 
föld mindjobban pusztul s az emberek megtelnek 
hamissággal, gonoszsággal, 'paráznasággal, latorsággal, 
fösvénységgel, irigységgel, gyilkossággal, versengés-
sel, álnoksággal, gonosz erkölcscsel s lesznek susárlók 
rágalmazók, Istennek gyűlölői, boszuságra ingerlök, 
kevélyek, dicsekedők, gonoszságnak találói, szüleiknek 
engedetlenek, balgatagok, szövetségnek rontói, szere-
tet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Es 
azt sem lehet csodálni, hogy ez iszonyú rom-
lást látva, a menny elkeseredve kiált: Mind-
nyájan elhajlottak s egyetemben megromlottak! 
Nem lehet csudálni, hogy a megbántott Isten 
elutasítja magától az embereket : Küldd ki őket 
az én orczám elöl; hadd menjenek! Es nem lehet 
csudálni, hogy még az isteni irgalom is három-
szoros jajt kiált azok ellen, a kik elfordultak 
a mennytől, bár az csudás módon közeledett 
hozzájuk. Az új-testamentom lánglelkű evangé-
listája ós prófétája peclig betekint a jövőbe, az 
utolsó időkbe, s még ott is azt látja, hogy »az 



emberek felette igen nagy hévséget szenvedének és 
nem, térének meg, hogy Istennek dicsőséget adná-
nakcn. Jaj hát, ezerszer jaj, hogy a föld elszakadt! 
Az Istennek lehetetlen és mégis igaz kesergés-
ben kell kitörnie : Megbántam, hogy embert terem-
tettem. Úgy látszik, a föld örökre elszakadt a 
mennytől, a melylyel kezdetben össze volt kap-
csolva. 

3. De mégsem szakadt el örökre. A szent 
és igaz Isten, a ki kárhoztatta a bűnös e m b e r t : 
irgalmas Isten is, a ki lehajolt a mélységbe hul-
lott lázadóhoz és csodás vágyat ébresztett az 
emberben. A föld kezdett sovárogni a régi össze-
köttetés után s azt kiáltotta: A mélységből kiál-
tok hozzád, Uram! Sokszor a sóvárgás szinte égő, 
forró epekedéssé erősödött. A föld érezte t ehe-
tetlenségét és elhagyatottságában így kesergett 
az elhagyott Istenhez: Oh én nyomorult ember! 
Kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak eme 
testéből? A szabadító csak a mennyből jöhetett. 
Es el is érkezett. Az egész ó-testamentom az ő 
közeledése. Az új-testamentom az 0 eljövetele. A 
sötét árnyat, a mely a földet a mennytől elsza-
kította, égi világosság kezdte ostromolni s a 
föld elszakadására az volt a menny felelete, 
hogy megtett mindent a földnek a menynyel való 
összekapcsolására. A menny megalázta magát, 
hogy a földet felmagasztalja. Képzelni lehet, hogy 
a bűn mélyébe jutott föld mily szenvedésekkel 
borította el. De a menny nagyon szerette a föl-
det és kész volt érte szenvedni. A menny e 
csuda szeretetéről indítva, sokan a fölelön kezd-
ték belátni, hogy e boldogság is, a szabadság is 
a menynyel való összeköttetésben van, nem a 
mennytől való elszakadásban. Az igaz, hogy a 
menny közeledése még az ilyenek lelkében is 
eleinte megdöbbenést keltett. Még a ki a menny 
prófétájává hivatott el, még az is így kiáltott fel 
az Isten közelében: Jaj nekem, mert tisztátalan 
vagyokMég a ki a menny küldöttévé, aposto-
lává hivatott is el, még az is így szólt, a mikor 
tudatára jutott, hogy a szabadítóban az Isten 
jelent meg: Eredj el én tőlem Uram, mert én bű-
nös ember vagyok. I)e ez az: Eredj el már azt 
jelenti: Jövel! Es ha a menny is azt mondta 
mind nagyobb erővel: Jöjjetek én hozzám! s ha 
a föld is azt r ebeg te : Hova mennénk máshoz ? 
meg lehetett-e akadályozni, hogy a menny a 
földdel legalább néhány ponton egyesüljön? Nem, 
és ezerszer nem ! Kezdetben együvé teremte 
Isten a mennyet és a földet s a nagy elszaka-
dás által előidézett zűrzavaros lármát mind job-
ban áthatja a menynyel egyesült lelkek bizony-
ságtétele: Csak az Istenben nyugoszik meg az én 
lelkem, mert csak 0 az én idvességem ! 

4. Es most hadd kérdezzelek meg, kedves 

olvadóm, hogy te össze vagy-e már kötve a 
menynyel és segíted-e azokat, a kik még nin-
csenek összekötve, hogy a mennyhez közeledje-
nek? Jaj neked, ha még a földnek élsz és meg-
veted azt, a k i odaállt a menny és föld közé, hogy 
isteni hatalommal azt ehhez közelebb hozza s 
ezt amahhoz felemelje; a ki kész volt a földdel 
és földért gyötrődni, hogy a földet a menny, a 
szent és igaz Isten kárhoztatása ellen megvédje, 
s isteni erőinek egész teljességével sietett a föld 
ellenségeinek legyőzésére! Ha pedig már a 
mennyé vagy s keseregsz, hogy az egész föld 
még nincs a menynyel összekötve: ne félj, mert 
e nagy munka nem szünetel. A mit az Isten elkez-
dett, azt el is végzi. Még tart a nagy küzdelem. A 
sötétség még nem foszlott szét. A bűn még lekötve 
tar t ja milliók szivét. A nyomor sok helyen még 
enyhítésre vár. E helyett a lelkek még távol 
vannak a mennytől. A menny azonban mégis 
diadalmaskodni fog. Ne félj hát; de ne is légy 
rest, mert a menny munkatársává akar fogadni. 
Állj azért a menny szolgálatába, ha üldöz is a 
föld ama része, a mely még távol van a menny-
től ! Vidd széllyel a mennyei erőket, a melyeket 
a Szabadító hozott; de előbb fogadd azokat szí-
vedbe. És tanuld meg az uj-testamentumi gyüle-
kezet imáját: Jövel Uram Jézus; mert ez ima 
által kifejezett vágy teljesedése jelenti a menny 
teljes diadalát, a világosság, az igazság, a szere-
tet, a szentség teljes diadalát. Hogy e teljes 
diadal nem álom, arról az Isten igéje tesz bizony-
ságot, mely e szavakkal kezdődik: Kezdetben 
teremté Isten a mennyet és a földet, s a mely 
miután leírja a nagy szakadást, az ebből szár-
mazó nagy szerencsétlenséget s e nagy seb gyó-
gyítására végbevitt nagy szabadítást; ugyanazzal az 
összhanggal végződik, a melylyel kezdődött. A 
biblia elején tett e méltóságos kijelentésnek: Kez-
detben teremté Isten a mennyet és a földet, meg-
felel a biblia végén e felséges jövendölés : íme, 
az Istennek hajléka az emberekkel lészen! 

Jövel, jövel azért Uram Jézus ! 
Szabó Aladár. 

reform, theologai tanái. 

ISKOLAÜGY. 
A tanárkörök missziója. 

>Concordia parvae rescrescunt, discordia maximae 
dilabuntur* — tartja a Sallustius történetíró révén ismere-
tessé lett latin közpélda-szó. Ezen rövid jellegzetes mondásba 
egész országok történetét, társadalmak állapotát, s az élet 
minden viszonyát össze lehet foglalni. Talál az egyházi 
és erkölcsi intézmények s a kulturai életnek is minden 
ágazatára. Igen : minthogy az összetartásban erő és élet 
van, ez által a legkisebb dolgok is hatalmasra növeked-
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nek ; ellenben : minthogy a széthúzásban erőtlenség és ha-
lál van, ez által a legnagyobb dolgok is megsemmisülnek. 
Üdv annak, a ki bármi téren az egyesülést s benne az 
egyetértést munkál ja ; de sokszoros üdv armak, a ki 
a szellemi s erkölcsi mezőkön munkálja és hat közre 
ezen elv érvényesítésében! Ez által egyszersmind egy 
isteni elv nyer gyakorlati alkalmazást. Mert, a mit a ró-
mai pogány iró a fentebbi szavakban kimondott, azt 
Jézus, tanítványainak egy alkalmi kérdésére, mint isteni 
kijelentést nyilvánította ezen felséges szavakkal: Istenor-
szága ti bennetek van . . . 

Hazánk mai áldatlan közviszonyai s széthuzódozó 
társadalmi életünk ziláltságai közepette jól esik, ha azt 
látjuk, hogy a nemzeti kulturát szolgáló eg-yik legfőbb 
tényező, az Országos Középiskolai Tanáregyesület, testü-
leti működését s a közre irányuló tevékenységét a fen-
nebbi elvnek gyakorlatára fekteti, s hova-tovább szélesebb 
és szélesebb körökben munkálja és kelti fél a közösség, 
az együvétartozás és a vállvetett dolgozás érzetét. Az 
immár XXXN-ik évfolyamban levő testület az első két 
évtizedben inkább csak a címében volt »egyesület« illetve 
eleinte »egvlet«, a mennyiben szervezetlensége miatt en 
masse működni nem tudván, inkább csak a központi 
tisztviselők hivatalos ténykedése és a Közlönyben meg-
jelent cikkek és irodalmi dolgozatok által mutatott élet-
jelt ; de a nélkül, hogy a tagok közérdeklődésére és a 
köztevékenység fölkeltésére hatni s a közélet és kul-
tura tovább fejlesztésére szélesebb medret ásni tudott 
volna. 

Éppen azért nagyon szerencsés gondolat volt, midőn 
a 80-as évek közepén a körök eszméje fölvettetvén, ezek 
az Egyesület kebelében imitt-amott, szórványosan létre-
jöttek. De mivel ezek az u. n. tanári körök nem voltak 
semmi szervi összeköti tésbtn az Egyesülettel, csaknem egy 
évtizedi széttagoltan való működés azt eredményezte, hogy 
mintegy a gyomorról és a tagokról szóló Agrippa-féle 
mese teljesedett, be az Egyesületen. S csak midőn ezelőtt 
3 — 4 évvel a mostani Alapszabály keretében az Egyesü-
let a maga köreivel, mint megannyi tagozatokkal élet-
szerves működésbe hozatott: vált ez az intézmény élet-
erős orgánummá, mely hivatva van nemzeti szükségleteink-
hez képest a magasabb kulturai feladatok megoldására. 
De hivatva van egyúttal arra is, hogy mint szellem-erköcsi 
kovász, gerjesztőleg és átalakítólag hasson másnemű intéz-
ményeink életére és fejlődésére is, akként, hogy nemzeti 
Geniusunkra senki se alkalmazhassa költőnk ama mon-
dását : »Szerte nézett s nem leié honját a hazában.« 

Más szóval: igaz ugyan, hogy a tanárság első fel-
adata az iskola szeretete; igaz, hogy a tanári egyesületi 
körök érdeklődésére első sorban az örök hullámzásban 
levő, fontos, pedagógiai és didaktikai kérdések tarthatnak 
számot: de a tanár intenzív működése csak úgy vezethet 
teljes eredményre, ha egyszersmind a társadalomhoz való 
viszonyát sem hagyja számításon kivül. Ne azt várja, 
vagy ne csak azt várja, hogy a társadalom menjen neki 
segítségére, hanem ő menjen először a társadalom segít-
ségére, az által, hogy működésében az evangéliumi elvek 
alapján igyekezzék minden erkölcsi intézményre nevelő, 
irányító befolyással lenni, annyira, hogy úgyszólván az 
egyháznak is ő legyen kútfeje. Mert az egyház, mint 
vallás-erkölcsi társaság, mindenkor és mindenütt — vala-
hol csak humánus intézményeket magába ölelő állam 
alakult — valamint eddig az emberi társadalomnak alapja 
és éltető lelke volt: úgy ezentúl is még inkább a közélet 
fentartójának kell lennie. Nem ide célzott-e a nagy magyar 
költő, midőn azt mondotta: »Minden államnak támasza 

és talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől 
s rabigába görbed!« Ennek a tiszta erkölcsnek plantálá-
sára pedig ki vagy mi van inkább hivatva, mint az egyház, 
a mely ismét legelső sorban az iskolák által művelt tala-
jon öntözhet az »élet vizével!« 

Ebből folvólag — hogy egy mythologiai hason-
lattal éljünk — a tanárságnak Janus-fejjel kell műkö-
dését irányítani, ha élethivatásául azt tűzte ki, hogy ma-
gasabb erkölcsi feladatának csakugyan megfeleljen. Egyik 
ábrázatával az iskolai élet mindennemű viszonyait kell 
ugyan tekintenie; de arcának a másik felét az egész köz-
életre kiható s benne a mindennemű institúciót mintegy 
megszentelő egyházra kell fordítania. A mythologiai Janus-
nak a régi rómaiak két, vagy inkább kettős templomot 
emeltek, melynek kapuja háború idején nyitva, békében 
pedig zárva volt. Nekünk a naponkénti tanári működéssel 
egy templomot kell építenünk, de a két végében két kapu-
val : egyik az élet iskolájába vezessen, másik az egyházi 
életbe! . . . 

Ma már, midőn az egyházak kezéből a nevelés fel-
adata a köztudatba ment át ugyan, de mint a kormány 
nélküli hajó az élet tengerén ide-oda hánykolódik; midőn 
a tanítás kötelezettségéi szintén az egyházak válláról 
részint az állam, részint a társadalom, illetve a politikai 
községek nagy részben magukra átvették : főleg mi pro-
testánsok többé nem mondhatjuk el szószerinti értelem-
ben, hogy »az iskolák mindenestül az egyház testéhez 
tartoznak*, sem azt, hogy: »az iskolák az egyház vete-
ményes kertjei.* Sőt be kell vallanunk, hogy egyházunk-
nak iskoláival szemben is igen sokszor van oka a zsoltár-
íróval felkiáltani: »Öröködbe Uram, pogányok jöttek.« 
Ily körülmények s a mai modern áramlatok közt egyházi 
szempontból nem eshetik zok-szó sem a kitűnő iróra, 
sem az egyház oszlopos emberére, midőn Baksay Sándor 
a »Vasárnapi Újság* 1894 ik évfolyamában Balcsay 
István rimaszombati nestor-professzort, tanárságának fél-
százados jubileuma alkalmáhól úgy mutatja be a nagy 
közönségnek, mint a kivel az igazi magyar tanár utolsó 
typusa lépett le az egyház-iskolai élet színpadáról! 

No de : »Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem 
csüggedett*. Azért hát »sursum corda!« Emeljük fél szi-
vünket oda, a hol a Baksay professzoroké s a többi elő-
deinké dobogtak. Régente a harcost kétélű karddal ábrá-
zolták, melylyel jobbra is vágott, balra is vágott. Mi is 
az élet és kultura harcában a szellem-erkölcsi fegyvernek 
kétélű kardját vegyük kezünkbe, melynek egyik éle az 
egyházzal karöltve haladó iskolaügynek, a másik a nem-
zeti társadalomnak, s így egészben a magyar haza szol-
gálatának legyen szentelve. 

Ezen magasztos cél érdekéből igen üdvös hát az a 
tövekvés és intézkedés, hogy a nemzet intelligenciáját 
nevelő iskoláknak legnagyobb testületében, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület körében, a különböző jellegű 
iskolák territoriális elhelyezkedése szerint egyes tanárkö-
rök alakuljanak és működjenek a különböző vidékeken. 
Hogy ezen köröktől csak világi szempontból tekintve mit 
és mennyit várhatunk: nézzük meg, hogy mint nyilatko-
kozik róluk az .Egyesület hivatott közege, dr. Négyesig 
László főtitkár, ki a legutóbbi évi jelentésében többek 
közt ezt mondja : »Valóban alig nevezhetnénk egyhamar 
érdekesebb közművelődési szerepet, mint a minő e kö-
rökre vár, a mint az egyes köreink példájából mind ha-
tározattabban ki is domborodik. A körök vannak hívatva 
azt a nevezetes szellemi tőkét, melyet a magyar közép-
iskolai tanáregyesületek képviselnek, az iskola falain ki-
vül is, a helyi társadalmakban értékesíteni, a magyar 



university-extensiou intézményét gyakorlatilag, helyi szük-
ségletekhez képest megvalósítani; hivatva vannak a pe-
dagógiai gondolkodást közvetíteni, egészséges tanügyi köz-
vélemény keletkezését lehetővé tenni, s mindenekfölött 
összehozni a magyar kultura terén s egymás munkájá-
nak megismerésére, a megismerés alapján egymás sze-
mélyének megbecsülésére vezetni azokat, kik közé egyéb-
nemű korlátokkal oly erős valászfalak emeltettek*. * 

Szép programúi, szép feladat. De ennyi nem elég ! 
Ezen munkakört a fennebb vázolt előzmények után az 
egvbázias nevelés, a vallásos oktatás, a hitbuzgóságra 
élesztés s ál talában az erkölcsös szoktál ás feladatával is 
ki kell bővíteni. Nem impliciter, hanem categoritíiis-impe-
rativussal S nem csupán csak az egyházra vagy a val-
lástanárra ruházni, hanem mindenik tanárnak főrészül 
kiosztani. Elődeink megmutatták, hogy bár a nemzet 
egyes időszakokban »száz csatán, ezer veszély közt vív-
jon a hazáért*, az utódokra a hont ezredéves örökségül 
lehet hátrahagyni, ha a tanítás ott kezdődik: »Jókor fel-
kelj, öltözz, mosdjál, az Istenhez f o h á s z k o d j á l ; s ha a 
társadalmi nevelés emez első szoktatáson alapszik : »Menj 
az utcán szépen folyvást, ne ácsorogj s ne kiabálj*. Ha 
a halhatatlan görög bölcsnek nem derogált bevallani, ta-
ní tványainak és követőinek hirdetni, hogy: »A bölcseség 
kezdete az isteni félelem« ; ha lánglelkű költőnk ihletett 
ajkkal rebegé: »Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, 
csak titkon érző lelke óhajtva se j t* : vájjon a század-
vég modern tanára túlteheti-e magát mindezeken ; vájjon 
a neveles örök elveit >suba-gallér módjára* levetheti-e? 

De, hála az Égnek, nem szükséges talán böjti pré-
dikációt tartani s a tanárkörök fülébe mennydörögni : 
>Szállj magadba, térj Istenhez I* Mert olvasva a kolozsvári 
tanárkörnek a legutóbbi napokban tartott gyűléséről szőlő 
referádáját , örömmel lehetett látni, hogy a szép számmal 
összejött gyülekezet tárgysorozatának egyik főpontja Tár-
lányi György val lástanárnak a középiskolai vallásokta-
tásról való értekezése volt, melyet a jelenvoltak nagy 
figyeiemmel_ hallgattak s előadónak a gyűlés köszönetet 
szavazott. Üdv a kolozsvári körnek a kezdeményezésér t ; 
üdv, hogy a profán kérdések közé a vallásoktatás ügyét 
is programmjába vette! Hiszszük, hogy ez a kezdet át-
ragad a többi tanárkörökre is. Hiszszük, hogy mind a 
kolozsvári, mind a többi kör nem elégszik meg ezen oly 
fontos kérdésnek csak egyszeri tárgyalásával s illetve 
meghallgatásával ; hanem mint a N< ivton kagylójával 
a tengerparton játszó gyermek minél többet merit a ten-
ger vizéből, annál kimeríthefetlenebbnek látszik az óceán: 
úgy az Isten végtelenségét és örökkévalóságát hirdető 
vallásoktatás kérdése is, örök tárgysorozati folyamatban, 
kimeríthetetlen tárgyalás anyagául fog szolgálni. 

Ekkor töltik be a tanárkörök missziójukat nemesen 
és hivatásszerüleg, az »egyetemes papság* eszméjéből 
kifolyólag mint világiakban is »királyi papság és szent 
népség*. Ugy legyen! 

Sepsi-Szent-György. 
Benke István, 

ev. ref. kollégiumi tanár. 

* L. Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közlöny XXXII. (1898:) 
évf. 32. old. 

Önművelés értelmi, testi és erkölcsi tekin-
tetben, 

Irta: Blackie Stuart. 

Útmutató fiatal emberek és tanulók számára. 

(F'olytatás és vége.) 

15. Az igazi nagy emberek életrajzaiban előjövő 
tükröknél is jobb, és pedig sokkal jobb az ilyen emberek 
élő befolyása, ha szerencséd lehet érintkezésbe jönni velők. 
A legjobb könyvek is csak ügyesen egybeállított külső 
gépezetek a nemesebb természet fölébresztésére, de hát 
azok nem közvetlenül és csak erőtelenül h a t n a k ; távol is 
lehetnek tőled, valamely könyvtárnak száraz és poros 
polcán, nem pedig Íróasztalodon, és igen távol szívedtől. 
De egy élő nagy ember, ki a te életösvényedet szeli át, 
valami bűvös befolyást gyakorol reád, mely alól nem 
tudsz megszabadulni, — ha ugyan egyáltalában képes 
vagy arra, hogy a nemesnek hatása legyen reád, mert 
hiszen a vakok nem látnak, sem pedig a halottak nem 
éreznek; és van az emberiségnek egy osztálya, — kik a 
maguk nemében igen tiszteletreméltó emberek lehetnek, 
— kiknek kebelében egy Krisztusnak megjelenése is 
csak ezen megjegyzést képes felkölteni: * Ördög vagyon 
benne.* Föltevén azonban, hogy te nem tartozol az írás-
tudók és fariezenusok közé, hanem, a hogy ez egy jól képzett 
ifjúhoz illik, tiszteletteljes fogékonysággal és íinom érzé-
kenységgel indulsz el é le tu tadra : ebben az esetben a leg-
nagyobb áldás, mely tégedet érhet, az, ha egyenes érint-
kezésbe jösz valamely igazán nagy emberrel, — és pedig 
annál jobb, minél közelebbi érintkezésbe; mert nem az, 
értelmileg erősen képzett, hanem az erkölcsileg nemes az, 
a kiben a nagyobb bizalom mindig nagyobb .jeles tulaj-
donságokat tár föl. Ha egy Chalmers-szel *. egy Maeleod-
dal**, vagy egy Bunsen-nel ***, való érintkezés alkalmával 
emberi voltod méltóságának élénk érzelme mintegy át-
cikázott ere iden: ez neked, a finom érzésű fiatal ember-
nek sokkal többet ér, mint a görögök minden bölcsesége, 
a németek minden tanultsága és a skótok minden okos-
sága. Ilyen élő befolyások után a könnyüvérü gúnyolódok 
tetszésük szerint mosolyoghatnak fölötted, és a komoly 
Gamálielek ráncba szedhetik homlokukat : te tudni fogod, 
hogy kiben hittél; és hiszesz. mert láttál, és nősz boldog 
növekedéssel, és ereid telnek nedvességgel, mert egy igazi 
szőlőtőnek törzsébe vagy beoltva. És ha nem jutott is 
részedül azon jó szerencse, hogy valamely nagy erkölcsi 
nap jótékony egyenes befolyása alá jutottál volna, nem 
vagy teljesen a körülötted levő erkölcsi befolyások kényére 
hagyva. Ha nem kerülheted is mindig az alacsony társa-
ság ragályát, azt mindenesetre megparancsolhatod magad-
nak. hogy saját jószántodból ne merülj el abban. Kevés 
olyan helyzet van az életben, melyen ne volna valami 

* A skót szabadegyház megalapítója, lelkész és theologiai 
tanár (1780—1847). Cs. L. 

** Skót nemzetgazdász és ügyvéd, született 1821-ben. Cs. L. 
Nagy német jogtudós és államférfi (1791—1860). Cs. L. 



befolyásod társaid megválasztására; és ne felejtsd el, 
hogy az erkölcsi ragály, épen mint a testi betegségek 
ragálya, a maga erejének felerészét azon egyénnek gyön-
geségéből meríti, a kivel érintkezésbe jön. Ha csak félig 
olyan tiszta volnál is, a minő Krisztus volt : akármilyen 
gazemberekkel járhatnál egy úton s mégsem vallanád 
kárát. A hogy azonban a dolgok állanak, tekintetbe vévén 
a hús gyöngeségét és az emberiséget körülhálózó külö-
nös kísértéseket: a legjobb dolog az. ha szent fogadást 
teszesz, hogy semmi alkalommal és semminemű körül-
mények közt nem fogsz olyan egyének társaságába keve-
redni, kik téged a vétkes mulatságok és kicsapongás tőreibe 
ejtenének. Semmiféle vidám mulatság vagy múlékony jellegű 
érzéki élvezet nem kárpótolhat téged azon lealacsonyo-
dásért, melyet erkölcsi természetednek kell szenvednie, 
ha bizalmas viszonyban állottál az emberi faj legala-
csonyabb és legelhagyottabb elemeivel. A bűnnek nincsen 
mentsége. Sírhatunk, sőt sírnunk is kell a bűnért ; de a 
bűnnel nem szabad egy úton baladnunk. Legyen a te 
társaságod, a hol csak lehetséges, jobb, mint a milyen te 
vagy; s mikor szerencsétlenségedre olyanok között kell 
mozognod, kik erkölcsileg alattad állanak : jusson komo-
lyan eszedbe, hogy ha nem ragadod meg a kedvező alkal-
mat, melylyel őket saját, színvonaladra emelnéd, — a mi 
épen annyi bölcseségef mint szeretetet kíván, — ők bizo-
nyára nem fognak késni azzal, hogy téged saját színvo-
nalukra vonjanak le. 

* 
* * 

16. >Az emberek sok dolgot megpróbálhatnak* — 
mondá Goethe, Weimar bölcs öreg dalnoka —* csak ne él-
jenek találomra*. És h a n e m élsz találomra, szükségesnek 
fogod találni magadra nézve, hogy egyszer-egyszer meg-
számoltasd magadat. Üzleti dolgokban az eladósodás ellen 
nagy biztosítéknak tartják, ha, a mennyire csak lehet, 
minden árút készpénzzel fizetnek ki, és a hol ez nem 
lehetséges, nem tűznek ki; hosszú fizetési határidőket, ha-
nem bizonyos meghatározott napokra teljesen rendbe 
hozzák a számlákat. Tökéletesen így áll a dolog az Isten-
nel es saját lelkünkkel váló számadásainkat illetőleg is. 
A legjobb térképek és a legpontosabb iránytűk sincsenek 
az olyan utasnak hasznára, ki nem szokta meg azt, hogy 
rendesen igénybe vegye azokat. E tekintetben a régi 
pynagoreusok fönséges példája jó előképül szolgálhat mi 
nekünk. 

»Az enyhe álom ne vegye át fölötted a, maga 
feledtető uralmát, 

Míg háromszor el nem mondtad a napot 
jelző tetteidet: ' 

Merre jártak lépteid ? Melyik hozzád legjobban 
illő tettet 

Végezted örömmel? Melyik jó tettet 
mulasztottad el ? 

És ha elvégezted a számadást: lelki bánatoddal 
Töröld el a rosszat, és örülj a jónak.< 

Az én véleményem szerint soha senki sem fog bi-
zonyos magasabb kitűnőségre jutni abban, a mit egy ki-
váló régi theologus »az ember lelkében Isten életének* 
nevez, ha a magában való elvonulásra meghatározott idő-
ket nem tűz ki, és ha ezen elvonulási alkalmakat az ön-
maga megismerésének és javításának fontos céljaira nem 
tűzi ki. »Szóljatok szíveitekben a ti ágyasházatokban, de 
legyetek csendességben*, — mondá a zsoltáríró. 

»Ki sohasem evé könyekkel kenyerét, 
És a hosszú, hosszú éjféli órákon 

Sohasem ült sírva magános ágyán : 
Az nem ismer titeket, óh mennyei hatalmak!« 

mondá egy költő, kit sem vallásos rajongónak, sem ízetlen ér-
zelgőnek nem lehet tartani. »A nap le ne menjen a ti harago-
tokon* — mondá Pál apostol. S mindezen nyilatkozatok 
világosan mutatják az erkölcsi önvizsgálat olyan megha-
tározott időinek hasznos voltát, a minőkről a pythago-
reusi költemény beszél, és a minőket manapság a legtöbb 
európai államban a keresztyén vasárnap intézményében 
látunk lefektetve. Kétségtelen dolog, hogy Isten a zsidó 
szombatot eredetileg pusztán a test nyugalmára rendelte, 
és a legbölcsebb politika rejlett abban, hogy a tisztán 
vallásos célra adatott keresztyén »Űrnapja* ezen egész-
ségtani elemet szintén fölvette a maga szervezetébe ; de 
ezen, rendes időközökben visszatérő alakjában teljes sza-
badságot nyújtván mi nekünk a minket foglyul tartó hi-
vatási pályák bilincseitől, nem bölcs ember az, ki a ke-
resztyén vasárnapnak legalább egy részét nem szenteli 
oda az erkölcsi önvizsgálat komoly munkájának. A kül-
földi utazók gyakran vetik komoly bírálat alá a skótok 
vasárnapjának szigorú merevségét, pedig azt nem volna 
szabad elfeledniük, hogy a skót jellem a maga szilárd-
ságának, józanságának és általános megbízhatóságának 
mily nagy részét köszönheti azon ténynek, hogy a szent 
nyugalom ezen mind újra visszatérő napjait komolyan és 
vallásos gondolatokkal eltelve ünnepeli meg. Az életnek 
az a soha meg nem szűnő forgataga és zűrzavara pedig, 
mely a vidám franciákat jellemzi, nagyon is alkalmas 
arra, hogy még legkomolyabb dolgokban is könnyen föl-
izgatható léhaságra vezesse őket, —• a mi pedig össze-
egyezhetetlen az igazi erkölcsi nagysággal. És ha a skó-
tok valamennyire rideg jelleget adnak az ő vasárnapjuk-
nak, az által, hogy akkor az ő körükben dalnak nem 
szabad felhangzania; a franciák meg sokkal szilárdabban 
és megbízhatóbban járnának a hét második napján, ha 

az első napon józanabb hang uralkodnék közöttük. 

* 
* * 

17. Az erkölcsi önvizsgálat kényes munkája mellett 
egészen természetesen lehet fölemlítenünk az imádkozást. 
Ebben a mi tudományos korunkban, mikor mindent tag-
lalnak s boncolgatnak és lajstromoznak, nagy hajlandó-
ságuk van az embereknek arra, bogv a tudományról, 
mint olyan hatalomról beszéljenek, a melynek minden 



dolog alá van rendelve. Azon elv azonban, hogy a tudo-
mány a legfőbb hatalom, csak ottan igaz, a hol a legfőbb 
dolog ismerete hiányzik. Vannak a világban a tudomány-
nál magasabb dolgok is; vannak abban bizonyos élő 
erők; és az erkölcsi világban bizonyára nem a tudomány, 
hanem a magasba néző szent vágyakozás a mozgató erő, 
és ezen vágyakozásnak az imádság a szárnya. A hol 
ilyen vágyakozás nincsen, ott csak a földön csúszik a 
lélek, nem tud az repülni, a legszentebb is egy kalitkába 
zárt madárhoz hasonlít, valamely csodálatos odaadással 
számítgatván és osztályozgatván börtönének rácsos falait. 
Természetesen mi nem gondoljuk azt, hogy bárki is any-
nyira el legyen telve saját kicsiny önmagával és annyira 
ne ismerje a világegyetem nagyságát, hogy az eget mind-
untalan kérésekkel ostromolja, hogy a világegyetem tör-
vényei bármely pillanatban, mikor neki az kivánatos, 
változzanak meg. Nem azért imádkozunk mi, hogy meg-
változtassuk Isten, tanácsvégzéseit, hanem hogy emberi 
akaratunk tanuljon meg az isteni akarattal való öszhang-
zásban mozogni. Hogy egyes dolgokat illetőleg, melyek 
a lehetőségek isteni láncolatában nincsenek visszavonha-
tatlanál megállapítva, mi hatása lehet a mi kérésünknek: 
azt soha megmondani nem tudjuk; de azt már igenis 
tudjuk, hogy a mi legnemesebb természetünket a minden 
valódi nemesség forrásával úgy tartjuk legtermészete-
sebb és legtevékenyebb módon kellő összeköttetésben, ha 
azon forrással igaz buzgalmi viszonyba lépünk, és ha 
teljes alázatossággal el akarjuk fogadni Istennek felénk 
nyújtott jobbkezét, — a teremtett lényhez egyedül ilyen 
magaviselet levén az illő az ő Teremtőjével szem-
ben. Gyakorlatilag úgy áll a dolog, hogy egy ember 
semmivel sem igazolhatja jobban az ő erkölcsileg egész-
séges állapotát, mint azzal, hogy tud imádkozni. Rend-
kívül tudatlan ember volna az, legalább keresztyén or-
szágban, ki nyilvánvaló álnokságának, csalásának vagy 
ostobaságának tényeire kérné ki napról-napra Istennek 
áldását. A régi pogány korban, bizonyos körülmények 
közölt nyugodt lelkiismerettel imádkozhatott az ember 
egy Dionysiushoz vagy egy Aphroditéhez, hogy szentelje 
meg az ő részegeskedő vagy kicsapongó cselekedeteit; 
de ma már, — hála a galileai halászok prédikálásának! — 
túl vagyunk ezen, és az általános tapasztalat azt iga-
zolja, hogy a bensőleges magánimádkozás (mert az előírt 
formulárék ismételgetéséről nem is szólunk), a mi nemes 
erkölcsi természetünknek ez az éltető eleme, olyan légkör, 
melyben a durva, az érzéki és az önző ember nem tud 
megélni. Vigyétek ki tehát, ifjú emberek, vigyétek ki 
magatokkal életutaitokra az apostoli elvet: szüntelen 
imádkozzatok! Érezzétek magatokat mindig tiszteletteljes 
függő helyzetben a minden jó legfőbb forrásával szem-
ben. Ez a legtermészetesebb, a leggyorsabban ható és 
a legbiztosabb orvosság a léha önbizalom és a meggon-
dolatlan szemérmetlenség azon szelleme ellen, mely oly 
könnyűszerrel kél ki a szeretet nélküli értelem nyomán, 
mely felfuvalkodtat és nem épít. A mire a régi kegyes 
hagyomány, mint illő szertartásra tanította meg a keresz-

tyéneket, hogy főétkezésük előtt napról-napra imádkoz-
zanak : tegyék meg azt életük minden komoly ténye előtt 
is, — még pedig nef hideg forma, hanem buzgó valóság 
képében. Indulj ki, derék ifjú ember, mint Dávid, a te 
küzdelmedre, készen tartván kövedet, s jól irányozván 
parit tyádat; de a felőllégy magadban bizonyos, hogy nem 
a gonosznak, hanem Izráel Istenének csatáját vívod. Akár 
kard, akár írótoll legyen is a kezedben, egyiket se for-
gasd a nemtelen önhittség vagy a hiu önmutogatás szel-
lemében, hanem úgy a kitörő örömnek óráiban, mint a 
sötét csüggetegség és kétségbeesés napjaiban is légy min-
dig kész mondani Istened előtt: » Á l d j meg engemet is, 
édes Atyám /« 

Csiky Lajos. 

T Á R C A . 

Az irgalmas samaritánus. * 
(Luk. X. 30—87.) 

Olyan régi öreg történet ez űgy-e ? édes atyámfiai! 
Nincs is talán az egész gyülekezetben olyan kis' gyermek 
se, a ki ne tudná nagyon jól az irgalmas samaritánus 
dolgát. Még is hozzá húzott a szívem, hogy szólanék ma 
róla tinéktek. Hozzá húzott, mert kedves nekem ez a 
történet, mint gyermekéveim regéi, melyekből a föld 
igazságszerelme és jósága beszélt. Sőt azok felett drága 
nekem e történet, mert ebből az égnek igazsága és kö-
nyörülete szól. 

Egy ember mene alá Jeruzsálemből Jerichóba, Kiet-
len vad út még máig is, mely oda vezet a kopár Moáb-
hegyeken át. Négylábú fenevadjai, a hiéna meg a sakál, 
vagy rokonaik: a kóbor martalóc-e a vadabb? — ki 
tudná eldönteni?! Még ma is olyan veszélyes ez az út, 
hogy a német császár tavalyi szentföldi útja alkalmával 
is, a Jerichót (ma Elrika) meglátogató utasoknak nem 
volt elég a katonai fedezet, hanem még külön szerződést 
kelle kötni a környékbeli beduinok főnökével, nem cse-
kély pénz árán biztosítva így a bátorságos odajutást. Hát 
még milyen lehetett ott a közbiztonság ezelőtt 1900 
esztendővel ? ! 

Szegény ember, szegény u tas ! Rablók állják el az 
útját s nem elég hogy elveszik mindenét, de holtelevenre 
verik s úgy hagyják vérbe fagyba az út szélén. 

Micsoda hő vágy vihette a tündér szép Jerichó 
felé; hogy számlálgathatta magában a perceket, mikor a 
fáradságos útnak vége lesz ? ! Hány édes gondolat gyö-
nyörködtethette lelkét az övéi felől, kiknek mennyi szép 
ajándékot viend ? ! Jerichó pálmái tán már odalátszottak; 
a madárdal, a virágillat tán már köszöntötték a ván-
dort. Óh! milyen édes is lesz a pihenés! S íme, most a 
helyett ott fekszik összetörve a sziklás út mentén. Leg-
alább csak valaki járna arra, ki szenvedéseit egy ital 
vízzel megenyhítené, — vérző sebeit bekötözné! Lépteket 
hall! Remél. 

Történet szerint arra megyen vala el egy pap. ki 
ezt látván elkerülé. Hasonlatosképen cselekedett egy arra 
járó levita is. 

Mindakettő olyan ember, ki a törvénynek tudója, 

* Elmondatott 1899. febr 2-án, a Lorántffy Zsuzsánna nő-
egyesület közgyűlését megelőző istentiszteleten. 



ismerője volt. Mégis elkerülte a nyomorultat, félve, hogy 
a vele való érintkezés tisztátlanná tehetné. Mikor a tör-
vény csak arról intézkedik, hogy a tisztaságra ennyi meg 
annyi. — ilyen meg olyan áldozat égetendő. Arról tanít, 
hogy a pogány és a halott érintése megfertőztet. 

A várva várt segélyt csak nem hozta meg egyik-
nek az érkezése sem. Utánok egy samariabeli ember 
jött, ki ellensége Izrael fiainak. Ettől már nem is várt 
segélyt. Milyen öröm csalódnunk néha! A samaritánus 
leszáll barmáról. Kimosogatja szépen a szenvedő sebeit; 
olajat önt rájuk, hogy enyhítse kínjait. Megoltja száraz 
ajaka szomjúságát. Sőt tovább megy szívessége a segí-
tésben. Fölteszi állatjára ; fedél alá viszi, — ott is gon-
doskodik róla. 

Könyörületességre indult rajta, — mondja az írás; 
könyörületessége többre képesíté, mint minden törvény-
tudás, mint minden áldozás. 

Mi is »vándorok vagyunk e földi téreken*. Ama 
mennyei Jeruzsálemből Jerichóba menők. Az út, mely 
odáig vezet, nem kevéssé vad és bizonytalan, mint a 
Moáb-hegyein keresztül vezető ama másik. Ha a Moáb-
hegyek gazdagok tövisben, sziklában, alattomos dúvadak-
ban, kegyetlen keblekben: úgy az élet útja tán még 
ezeknél is gazdagabb. A sátán és minden ő serege leske-
lődik minden egyes utasra, hogy kifoszsza, megölje. 

Milyen gazdagon is indulunk útnak az atyai házból, 
a mennyei Jeruzsálemből! 

Életkedv, igazságszeretet, vagy legalább is a gonoszt 
vádoló lelkiösmeret; tisztesség, szemérem, jóravaló vágyak, 
nemes törekvés, tiszta érzelem, fenkölt remények; imád-
kozni tudó szív, Istenben bízó lélek ; őszinte kedély, másnak 
jót tenni vágyó akarat — ezek a mi gazdag kincseink, 
a melyekkel elindulunk az útra. És mennyi az, a mivel 
elérjük a célt ? Nem leroskadunk-e a legtöbben, vala-
mennyien, a sajátunk védelmében kapott sebektől vérezve, 
oda az út szélére, mely Jeruzsálemtől Jerichóba veze t? ! 

Nem elég, hogy tőrbe csalva elveszi a sátán bol-
dogságunkat, ártatlanságunkat, lelki nyugalmunkat, egy 
szóval mindazt, a mi lelkünkben drága égi kincs; de meg 
is sebez, összetör, — ott hagy könyörtelen pusztulni az 
útfélen. 

Töltöttél-e már így gyötrődve órákat kétségbeesett, 
összetört lélekkel, nem várva, de majdnem óhajtva a 
halált ? 

Ki segített rajtad ? Az az áldozat, mit érted hozott 
a világ ?! Azok a törvények gyógyítottak meg, melyek köny-
vekbe írattak a gyógyulás felől ? ! 

Ki látta meg gyötrődéseidet; ki látta meg lelked 
vérző sebeit? Ki látta egyáltalán, hogy ott fekszel az út-
szélen? Az, a ki hivatala szerint nem pap, nem Áron fia, 
ki rendje szerint nem levita, mert nem Lévi törzséből 
származott, hanem a ki gyűlölt volt, mint a samaritánu-
sok, megvetett, mint az Garizim hegyén áldozók: az 
Űr Jézus. 

Az Ur Jézus ki könyörületességre indult rajtad, 
ki nem ment tovább, hogy áldozzon, imádkozzon érted, 
hanem leszáll oda melléd, a szenvedés könyűi, a kín 
verejtékei és a sebektől kiomlott vér által áztatott porba : 
erre az átokverte földre. 

Jézus, az a názárethi, ki leszállt a maga fényes 
mennyországából, hogy sebeidet kimossa, bekötözze a 
könyörület olajával; Jézus az, a ki felvett tulajdon két kezére 
s elvitt a fogadó házba, a mennyeknek országába s ott 
is megfizetett érted. Oda jutottál általa, hova a magad 
szegénységéből soha el nem jutsz, édes atyámfia. 

Ez a Jézus, ez a könvörület, nem gondolkozott azon, 
hogy nem szennyezi-e őt be por, szenny, piszkosság: csak 

azt látta, hogy alant a sziklás út mentén halálos bete-
gen fekszik az ember, azon segíteni kell. 

És segített raj ta, te rajtad, én raj tam, édes mind-
nyájunkon testvéreim. 

Mikor pedig ezt elvégezte volna, mondja: Eredj el 
és te is eltépen cselekedjél. 

De hát kivel cselekedjem eképen ? 
Nézz csak szét az út mentén, mely Jeruzsálemből 

Jerichóba vezet; mennyi, de mennyi szerencsétlen testvé-
redet látod ott majd vérbe fagyva. 

Majdnem az egeket hasítja már a sok sóhaj, a kín, 
fogcsikorgatás, elnyomott átokszó, halk zokogás, s tenger 
a vér. mely a nyitott sebekből könyörületért kiált. 

Bámulatos az, édes atyámfiai. Soha annyit nem ál-
dozlak a jótékonyság oltárán, mint napjainkban, és soha 
nem volt mélyebb a nyomor, nagyobb az inség, élesebb 
az ellentét, ádázabb a küzdelem ember és ember között, 
több a panasz, mint épen napjainkban. 

Magyarázatát e dolognak épen abban látom, hogy 
a mai jótékonyság áldozat. Tényleg úgy is mondják az 
emberek: én ennyi meg ennyi áldozatot hoztam a hazá-
nak, egyháznak és a nyomornak. S a jótékonyság áldo-
zárjai és levitái azt hiszik, hogyha az oltárra van téve az 
áldozat: az már a szegények javára, a sebes szivek gyó-
gyulásáért elég. Nem elég, nem elég! Le kell szállani a 
fényes oltár szarva mellől ; ki kell bontakozni a jóillatú 
tömjénfüst felhőiből. Oda az út porába, oda szálljatok le 
fényes áldozárjai, nagynevű papjai, levitái a jótékony-
ságnak, a hol kíntól hörög a kebel, keserűségtől vonaglik 
a száj, átokkal, káromlással terhesül a levegő minden 
újabb áldozat után, hogy miért nem volt az gazdagabb, 
hiszen tellett volna. Majd ott meglátjátok, hogy nem elég 
ahhoz egy galamb, vagy kecskegödölye; egy tulokfiu is 
kevés, ha aranyból lenne is, annak a sok keservnek, bűn-
nek megváltására. Oda egy egész Isten kell, ki a könyö-
rülő szívben lakozik. 

Könyörülő szívben. Nem végezheti azt el helyetted 
milliókat érő áldozat sem, mert az éhség, a nyomor újabb 
milliókat követel-; de a könyörülettől mozduló szív egy 
dobbanása igen, mert odaadja nem áldozatát, nem mil-
lióit, hanem önmagát. 

Eredj el és cselekedjél hasonlóképen ! 
íme, édes atyámfiai az az egyesület, mely a mai 

ünnepélyt s annak sorrendjében ezt az isteni tiszteletet 
tartja, a Lorántffy Zsuzsánna evangéliumi református ke-
resztyén nőegyesület, ezt a szót hallotta meg, ezt a kö-
nyörületességet tapasztalta önmagán, megelevenítő erőnek 
lenni. Ezt a könyörületességet vitte harczba a bűn és 
nyomor hatalma ellen sok szegény, az útfélen éhező, 
szomjazó, nagy mély sebekben vérező testvérünk meg-
gyógvítására. Nem áldozatot akarnak ők hozni a jóté-
konyság oltárára, melynek árában azután a világtól vagy 
Istentől valamit kiérdemeljenek ; hanem a tapasztalt irgal-
mat akarják elvinni mindeneknek. 

A ruhátlanoknak és éhezőknek ; a lelki sebekben : tudat-
lanságban, irigységben, kapzsiságban, hálátlanságban, isten -
telenségben szenvedőknek egész serege tanúbizonyság az 
izgalom, a könyörület mindeneket gyógyító hatalma felől. 

Csodákat mívelt az Úr a mi kicsiny erőnkkel. Alig 
pár éves fája alatt a könyörületnek már is ezrek talál-
tak enyhülést. 

Édes a tyámfia! eredj el és te is ekképen csele-
kedjél. Olyan sok a baj a világon, a mi szép országunk-
ban, a mi édes városunkban. Olyan sok a baj, hogy min-
denkinek el kellene menni. 

Ne mondd azt, hogy te nem érsz rá. Hát ha az Ur 
Jézus nem ért volna rá é r ted?! 



Ne mondd azt, hogy, — hogy is mondjam csak — a 
por-, a nyomor-, a bűnhöz való leszállás neked igen is 
nagy áldozat. Az Ur Jézus még fényesebb palotából jött 
alá, melynek a padozata is csillagokkal van kirakva, a 
hol a kegyelem és irgalom mennyei ragyogása tölt el 
mindent, a melyhez képest minden földi pompa cseké-
lyebb a pornál, alávalóbb az uti kavicsnál. Mégis le 
szállt hozzád. 

Ne mondd azt, hogy kicsi vagy, gyenge vagy, bá-
natos vagy, elhagyatott árva vagy, gyengeségekkel teljes 
vagy! Nincs itt e gyülekezet tagjai között senki olyan 
gyenge, ki ne ismerne magánál erőt lenebbet; nincs olyan 
bánat, a melyik ne tudna a magaénál még egygyel több 
könvcseppet ; nincsen olyan szegény, mindenéből kifosz-
tott nyomorult , kinek szívében ne volna egy jó kívánság, 
egy vigasztaló szó mások s z á m á r a ; nincs olyan tanulatlan 
gyerekszáj, mely el ne tudná rebegni : Uram Jézus. És ez 
minden, ez a könyörület. De szálljon le mindenki, száll-
jon le arról az oltárról, mit magának akár örömben, 
aká r szenvedésben emel t ; szálljon az útfélre és lássa meg, 
hogy ott nálánál elhagvatottabbak, eltévelvedettebbek, sze-
rencsétlenebbek feküsznek. és én nem hiszem, hogy kö-
nyörület ne szállja meg szívét. 

Cselekedjetek ekképen még ma. A kiken ti könyö-
rültök, azokkal is kevesebb az útszélen haldoklók száma, 
s azok annyival kevesebbet kínlódnak, a mennyivel ti 
h amarább mentek értök. 

Cselekedjetek ekképen édes a tyámfiai ! s akkor e 
földnek szépségeit nem ront ja el a bűn áldozatainak porba 
omló vére. 

Milyen igézetesen szép lesz az, amikor maid min-
den szegény, útfélen fekvő, megrabolt, holtra sebzett hal-
dokló mellett egy-egy könyörületes szívű samari tánus áll ; 
akkor nem lesz több könv, sóhaj, panasz, káromlás, átok 
ezen a földön; nem is a nap lesz a mi fényességünk, 
nem is a hold, hanem a könyörület és az irgalom dicső-
sége ragyog mindeneken. Ámen. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Adalékok a dunamelléki egyházkerület történetéhez. Közli Földvdry 
László, váchartyáni ev. ref. lelkész. II. rész. Öt térképpel, nagy 
8-adrétben 3 7 0 + X I X lap, ára fűzve 4 korona. Budapest, 18tf8, 
kiadja a dunamelléki egyházkerület. Megrendelhető Hamar István 

theol. tanárnál, Budapesten, Kálvintér 7. sz. 

Dunamelléki egyházkerületünk viszontagságos múlt-
jának ismeretéhez nagybecsű adatokat szolgáltat Föld-
várv könyvének ez a I I -d ik* része is, mely egyházkerü-
letünknek a baranyai püspökséggel való egyesülése után 
lefolyt történetéhez, 1715-től 1780-ig, közöl adatokat. 

Ez a második rész is csak részben kidolgozott tör-
ténet, nevezetesen a püspökök életrajzában ; többi is leg-
nagyobb része a superintendenciális összejövetelekről, az 
ott elintézett ügyekről szóló okmányok gyűjteménye és 
az ezen időből fenmaradt névsora az egyházaknak és 
prédikátoroknak, kiegészítve a nagyszámú elpusztult egy-
házak szomorúan érdekes történetével. 

A kép, melyet az »Adalékok* nyújtanak, na-

* Az I-ső rész ismertetését lásd e Lap mult évi 50-dik szá-
mában. Szerk. 

gyon elszomorító. A Károly és [Mária Terézia idejében 
fölvt protestánsüldözéseknek szakadatlan sora. Már az 
1714/15-dik évi törvények betiltják az úgynevezett gene-
rális és parcialis synodusokat, tehát a mai értelemben 
vett egyházkerületi és egyházmegyei gyűléseket. Csak 
szűkebb körű szuperintendenciális összejöveteleket volt sza-
bad tartani, melyeken a szuperintendens (a korábbi püspök 
címet is eltiltották) elnöklete alatt a szeniorok és asszesszo-
rok vehettek részt. A nyilvános istentiszteletet is önké-
nyesen a becikkelvezett helyekre szorítják. Az üldözések 
hevességéről fogalmat nyújthat az a körülmény, hogy tíz 
év alatt (1715—1725) a korábban elpusztított pesti, bu-
dai, váci, gyöngyösi és jászberényi fényes egyházak után 
csak Pest környékén a kosdi, cselőtei, kis-némedii, bottyáni, 
u j falui, zsődi. rátóti, vác-hartyáni, kis-szentmiklósi, veres-
egyházi, szadai, mogyoródi, tárcsái, duna-bogdányi , verő-
cei, tápió-sági. üllői, szen 'mártonkátai , alsó-némedii és 
rádi egyházak estek áldozatul a pápista fanat izmusnak. 
Hasonló rombolást vittek véghez Tolna-, Baranya- és 
Somogyvármegyében a törökök kiűzése után az osztrák 
kormány politikája által készséggel támogatott pécsi és 
veszprémi püspökök, különösen Radonai Mátyás, az osz-
trák katonából lett pécsi püspök. 

A kormány üldözése a helytartó-tanács intézkedé-
seiben évről-évre rombolóbb lett a reformátusokra nézve. 
A Károly-féle rendeletek a ref. lelkészeket *in spirituali-
bus« egészen a klérus canonica visitatiója alá helyezik. Az 
egyházkerületek határait önkényesen kijelölik. Majd jöttek 
a bába-keresztségi rendeletek, melyek értelmében a pász-
toruktól megfosztott gyülekezetekben bábák kényszer-
keresztsége alá hajtották a prot. gyermekeket. Azután az 
építkezési rendeletekkel szorongatták gyülekezeteinket, me-
lyeknek Mária Terézia korában megyei, helytartótanácsi 
és királyi engedély nélkül semmiféle egyházi építkezést, 
sőt még javítást sem volt szabad végezni; az engedély 
kiadását pedig évekig elhúzott vizsgálatok előzték meg, 
néha meg semmi áron sem lehetett kieszközölni. Templom-
építés és javítás miatt Mária Terézia korában Medina, 
Siklós, Dunavecse, Bugyi, Szabadszállás, Solt, Csákvár, 
Seregélyes, Tabajd, S.-Keresztúr, Pátka, Mány, Szabad-
Battyán, Ondód, Csabdi, Gárdony, Baracska, Vadkert, 
Lovasberény stb.. egyházi és iskola-építésért, a kecskeméti 
kollégium szenvednek szorongattatást és tömérdek kárt . 

Még többet szenvedett a dunamelléki szuperinten-
dencia a gyakori templom-foglalások, pap-elűzések és 
stóla-megvonások miatt, melyek egymást érték ebben az 
időben. így sarcolta meg a hazafias (?) klérus Czegléd, 
Foktő, Pátka, Vaiszló. Bogdása, Úszód, Duna-Szentgyörgv, 
Pécsvárad, Csákvár, Felcsúth, Fittyek, Gödöllő, Uny, Ten-
gőd, Ireg, Büdösfa, Kís-Peterd, Zaláta, Besencze stb. egy-
házait, melyektől templomot, iskolát, temetőt, harangokat, 
szentedényekét raboltak el, hol pedig a lelkészeket űzték ki 
erőszakkal az államvallás türelmetlen papjai. Az »Ada-
lékok* legnagyobb részét azokra a vizsgálatokra és fel-
terjesztésekre vonatkozó iratok foglalják el, melyek ezekből 
a vallási üldözésekből keletkeztek. S hogy a szorongat-



tatás képe teljes legyen, említsük föl a vallási háborgat-
tatásnak azt a módját is, hogy, kivált nagyobb helyekre, 
ha volt rá szükség, ha nem, plébánost erőszakolt és plé-
bániát szervezett a politikai hatóságokkal szövetkezett 
klérus. így erőszakoltak plébánost 1753-ban Czeglédre, 
1778-ban Nagv-Kőrösre s ezzel egy időben Kun-Szent-
Miklósra, mely helyeken akkor még alig volt egy-két 
római kath. vallású család. 

E heves üldözésekkel szemben református őseink 
védekezésének, szervezkedésének is egész láncolata olvas-
ható a Földváry könyvében. Mindjárt az időszak kezdetén 
kimagasló esemény az egyházkerületben, hogy a baranyai 
püspökség az alsó-duti a mellékivel egyesül. Ezt a fontos 
tényt Földváry az 1713—1715. közötti évekre teszi. 1713 
előtt az egyesülés még nem történhetett meg, mert külön-
ben az 1713-ban Nagy Kőrösön tartott gyűlésen a szeniorok 
és prédikátorok névsorában ott láthatnánk a baranyaiakat 
i s ; de hogy 1715-ben már megtörtént a csatlakozás, 
mutat ja az, hogy az ez évben Dömsödön tartott synodu-
son már jelen vannak a baranyai szeniorok és papok, sőt 
néhány baranyai ügyet is elintéznek. 

A védekezés és erősítés további láncszemeiül tekin-
tendők 1731-ben az egyházkerületi ftjigyzői álhís szer-
vezéseaz úgynevezett generális scriba beállítása. A duna-
melléki egyházkerület első főjegyzője Veresmarti Lázi 
Péter volt, kit Szabadszálláson, azon az összejövetelen 
választottak, melyen II. Pathai János szuperintendenst a 
hivatalába beiktatták. Meg jelentősebb esemény 1735-ben 
a szigetszentmiklósi összejövetelen hozott az a határozat, 
melylyel egy közös pénztár, az úgynevezett szuperintenden-
ciális hassa felállítását kimondották, melyből a mind inkább 
szaporodó közös szükségeket fedezték. De legfontosabb 
egyházvédelmi eseménye ennek az időnek az egyházszer-
vezeíi paritás elvének, azaz annak az egyházalkotmányi 
princípiumnak érvényesülése, hogy az egyházkormány-
zatba a világi elem is bevonassék. Ezt a nagyfontosságú 
jogelvet a tractus és a szuperintendencia szervezetében elő-
ször az 1734. évi bodrogkereszturi »világi összejövetel* 
mondta ki. A Dunamelléken elég hamar és elég simán 
bevettek, már a harmincas évek végén tartottak papok és 
világiak együttes,, ügynevezett >vegyes* tanácskozmányo-
ka t ; 1740-ben; Nagy-Kőrösön pedig megválasztották az 
első szuperintendencialis fökmátcrt, Gyürki István nógrád-
vármegyei alispán személyében. Az egyházi üldözést a 
főgondnoki állás szervezése sem szüntette meg, de miként 
a nagyszámú felterjesztések, felségfolyamodványok és depu-
tációk mutatják, mégis enyhítette némileg ezekben a szo-
morú időkben. 

Magok a szuperintendensek, szűk határkörre szo-
rítva, csekély társadalmi és egyházjogi ellenállást tudtak 
kifejteni. Pedig űgv látszik, egyénileg elég nyomatékos 
emberek voltak. Három szuperintendens életét és műkö-
dését. ismerteti ebből a korszakból Földváry, még pedig 
csinosan kidolgozott biográfiák keretében. II. Pathai B. 
Jánosét, a ki 1731-től 1739-ig ; Helmeczi K. Istvánét, a 
ki 1740-től 1753-ig; Csáthi Dánielét, a ki 1753-tól 

1757-ig kormányozta a dunamelléki egyházkerületet. Jelen-
tősebb alkotások egyiknek a nevét sem örökítik. 

Végig lapozva az »Adalékok* eme JI-dik részét, 
ismételten kiemeljük a benne közölt számos és becses 
adat és emlék fontosságát. Kiemeljük szerző szorgalmas 
kutatását és gondos közlését, melyek által az »Adalékok* 
teljesen megbízható, hiteles kútfők, mert vagy az eredeti 
okmányoknak, vagy az egy- és közei-korú másolatoknak 
pontos közlései. E mellett oly számosak ezek a kútfő-
közlemények, hogy alig van oly gyülekezete a dunamel-
léki egyházkerületnek, melyről egy-egy adatot, itt-ott na-
gyobb részletet, nem egyről egész monografikus közlést 
ne találna az olvasó. Oly kútfő-kiadvány a Földváry-féle 
»Adalékok*, melylyel szilárd alapra helyezkedik a duna-
melléki egyházkerületnek eddig meglehetősen ingatag tör-
ténete Olyan adattár ez a munka, mely úgyszólván min-
den gyülekezetnek szolgáltat egy-egy új vonást a törté-
netéhez. 

Maga a szerző, ki szerényen csak a »közlő* nevét 
írta munkája elé, noha nem kidolgozott történetet nyújt: 
teljes elismerésre és méltánylásra érdemes; mert a gyűj-
tés és az első rendezés becses munkájával nagy hálára 
kötelezte a dunamelléki egyházkerületet és az egyháztör-
ténet barátjait. Forrásmunkájával megtette az első nagy 
lépési a dunamelléki egyházkerület valódi történetének 
megírásához. 

A csinos kiállítású, tiszta nyomású könyvet mele-
gen ajánljuk általában a történetkedvelők, különösen pe-
dig a dunamelléki gyülekezetek és lelkipásztorok pártoló 
figyelmébe. 

Varadi F. 

N E K R O L O G . 

György László. 
1864—1899. 

Az arany a tűzben, az ember a küzdelmekben tisztul 
és erősödik meg. Erő és akarat, e két tulajdonság teszi 
az embert valódi emberré. Kinek Isten erőt, képességet 
adott, de a nyert talentumokat elássa, vagy elpazarolja: 
az visszaél a kegyelemmel; a ki pedig erőit erős akarat-
tal érvényesíteni törekszik: annak munkálkodását mindig 
kivánt, siker szokta, koronázni. Az utóbbiak közé tartozott 
György László péceli lelkész, a ki Istentől nyert képes-
ségeit, vasakarattal, a legnagyobb akadálytól sem remegve, 
akarta, és tudta érvényesíteni Ritka 35 éves ember hajt-
hatja le fejét a halál álmára azon tudattal, hogy a rá-
bizottakat elvégezte, hogy az úton, melyet számára a gond-
viselés kijelölt, tántorgás nélkül haladt mindaddig, míg 
pályája futását az Ilr ketté nem vágta. 

György László Nagy-Kun-Madarason született. Aty-
jával és öcscsével, a kik ma is élnek, s elvesztése fölött 
keseregnek, korán a fővárosba került, s iskoláit a ref. 
főgimnáziumban és theológián végezte, tanulva és tanítva, 
hogy magát feljebb és feljebb küzdje, s hogy szegény 



sorsban levő atyjának is segítségére legyen. Szegény volt; 
de szegénysége miatt sohasem panaszkodott. Mar theoló-
gus koraban kitűnt szorgalma, ügyessége, különösen szó-
noki tehetsége által. Midőn a theológiát 1887-ben elvé-
gezte, nevelőnek ment egy főúri családhoz, a honnan 
azonban torokbaja miatt pár hó multán visszatért a fő-
városban lakó atyjához. Itt is maradt a kápláni vizsga 
letevéséig, a mikor Hidasdra. egy magyar-németajkú, alig 
pár száz lelket számláló gyülekezetbe rendeltetett admi-
nisztrátorul. Telve duzzadó erővel, nemes ambícióval, 
nem érezte magát jó l ; mert hiányzott a tér, hol erőit 
érvényesíthette volna. A kis, bomladozó gyülekezet nem 
nyújthatott elég munkát magasratörő lelkének. De a mit 
gyülekezete éleiében nem találhatott meg, megadta a tár-
sadalom. Bár merre ment, mindenütt szívesen látták, s 
örömmel hallgatták. Nem is feledte azt az időt soha ; 
kitörölhetlen nyomokat hagyott a lelkében. Itt ismerkedett 
meg a szabadszállási pap leányával, a kit 1894-ben fele-
ségül vett, s a ki ma már gyászoló özvegy. 

Hidasdról 1890 ben püspöki titkárnak hivatott meg, 
mely állásban közel 3 évet töltött. Kellemes, sima mo 
dora, ügyessége és az egyházi ügyekben való jártassága 
által megnyerte püspökünk bizalmát és szeretelét is. 
Ebben az időben több ügyes és tartalmas cikket közölt 
tollából a Prot. Egyh. és Isk. Lap és a Protestáns Pap 
is, melynek több éven át rendes munkatársa volt. S a 
püspöki irodában teljesített munka mellett még az ige-
hirdetésre is maradt ideje. Az Erzsébet-köruti imaházban 
körülbelül 2 éven át prédikálgatott. Itt ismerték meg a 
péceli ref. egyház hívei, a kik már évek óta torzsolkod-
tak a lelkészi állás betöltése fölött. De a mint őt meg-
ismerték és Pécel számára megnyerték, megszűnt az 
egyenetlenség; az őszemélyében mindenki megnyugodott, 
s 1893 május havában egyhangúlag lelkészükké válasz-
tották. Júniusban foglalta el hivatalát, s azon perctől nem 
volt más vágya, más gondolata, mint egyháza javát, bol-
dogulását munkálni. Ő a romokba valóban űj életet vitt, 
s a romokat megelevenítette. Híveinek lelkéből az egyenet-
lenséget szeretetre méltóságával, páratlan igazságérzeté-
vel kitörölte, s midőn ezt elérte, hozzá fogott az egyház-
nak romjaiból való felépítéséhez. S neki ez is sikerült! A 
pécelieknek volt szép, nagy templomuk, de nem volt tor-
nyuk ; a paplak szintén nagyon rozoga állapotban volt. 

György László először is egész templomot akart, s a 
mit a tősgyökeres kálvinista Ráday család többszörös kér-
vénvezésre sem engedett meg, hogy kastélykertjéből néhány 
négyszögöl területet adjon toronyhelyül, hogy templomuk 
mellé tornyot építhessenek : azt az uj lelkész egy erős 
róm. kath. vallású úrtól nemcsak hogy megnyerte, hanem 
— tekintettel az ő személyére, a ki nála egykor, mint 
nevelő szerepelt, — még 500 frtot is eszközölt ki az egyház 
céljaira. Az engedély megnyerése, a szükséges terület és 
500 frt adomány fölötti öröm azonban nem szédítette el 
a fiatal papot. Lelke tovább járt.; ő egyszerre akarta felépí-
teni a péceli egyházat, s midőn az engedélyt és adományt 
a leghálásabb köszönettel fogadta, arra kérte a földesurat, 
hogy az engedély megadását és az ajándék kiszolgálta-
tását kösse azon föltételhez, hogy mindezt csak azon 
esetben nyerik meg a ref. hívek, ha a paplakot is a pap 
kivánsága szerint átalakítják Képzelhető, hogy mily öröm-
mel fogadták e hírt épen azok, a kiknek legfőbb vágyuk a 
torony felépítése volt s a kik a paplak átalakítására szüksé-
ges összeget még áldozatnak sem tekintették. A pénz előte-
remtésében is ritka ügyességet fejtett ki. A közbirtokos-
ságnak 1000—1200 frtnyi vadászati pénzét megszerezte, 
azontúl mu !atságokat rendezett ; a hívek pedig a kivetett 
adókon kivül önkéntes ajánlatokkal is segítették szeretett 

papjuk terveit megvalósítani. És rövid idő alatt szép sugái 
torony, a toronyban óra és harangok hirdették a pap és 
hívei buzgóságát. Nem egy zsidó és róm. kath. vallású 
ember szerepelt a nagyobb adományozók között, a kik a 
kedves pap kérését nem tudták, de nem is akarták meg-
tagadni. 

E/után következetkezett az iskola. 
Fáradságot nem kiméivé igyekezett felhasználni 

összeköttetéseit és olyan iskolát teremtett, hogy kettő 
sincs olyan az egyházmegyében. Többször láttam szemé-
ben felgyúlni az örömnek, a boldogságnak lángját., midőn 
elvezetett, hogy az iskolát és annak mintaszerű felsze-
reléseit megmutassa. Most már e láng kialudt, a csoda-
latos akaraterő megsemmisült; ott pihen abban a sírboltban, 
melyet számára szeretett hívei és szerettei készíttettek, 
hogy kedves papjuknak még koporsóját se nyomja a föld. 

Korai gyászos halálát sorvasztó tüdővész okozta, a 
melynek csiráit a körülbelől ezelőtt másfél évvel kapott 
influenza és az azután, hivatalos müködéseben nyert 
meghűlés oltották be testébe. Akkor ágynak esett; de 
megküzdött a bajjal. Felkelt, de nem volt már többé a 
régi erős, kitartó ember. Arca halványsága, megfogyott 
ereje elárulták, hogy bensejében végzetes kór vert tanyát. 
Fogyott napról-napra s körülbelől két héttel ezelőtt kény-
telen volt ágyba dőlni. Nem is kelt fel többé. Az orvosi 
tudomány, a szerető feleség önfeláldozó ápolása meg nem 
tarthatta, s folyó hó 18-án délután 3 órakor, mindenek-
kel megbékélve hunyta le szemét a halál álmára. 

Temetése 20-án délután ment végbe. 
Koporsója körül ott voltak felesége, kis leánya, fele-

ségének szülei, testvérei és öreg apja, a ki megtörten 
mondá, hogy ő már meghalt, s rá nézve már a világ is 
elveszett. Ott volt egyházának apraja és nagyja, az egy-
házmegye papsága közül többen. 

Koporsója mellett a háznál Mády Lajos, új-pesti 
lelkész mondott imát.; a templomi gyászbeszédet Hamar 
István theol. tanár mondotta, míg a temetőben Keresztesi 
Samu. vallástanár búcsúzott el tőle a pályatársak nevé-
ben. Legvégül a presbyterium nevében Oalgóczy Károly 
szólott, intve a mélyen megindult gyülekezetet szeretett 
lelkésze jó emlékezetének megtartására. 

Mindnyájan éreztük a részvét őszinteségét, mely 
csak oly emberek halálakor szokott nyilvánulni, a kikről 
mindenki elismeri, hogy nem maguknak, hanem a köz-
ügynek éltek. Ő igazi pap volt, a ki hatott és alkotott, 
s a ki azért nem várt elismerést, nem várt jutalmat; 
hanem boldog volt azon tudatban, hogy Istentől rámért 
kötelességét teljesítette. Az általa emelt emlékek soká, 
nagyon soká beszélnek róla, s hirdetni fogják késő unokák 
előtt is, hogy ki volt György László. 

Legyen neki könnyű a föld s legyen áldott az ő 
emléke sziveinkben! 

Keresztesi Samu. 

IRODALOM. 

** L u t h e r 95 t é t e l e . Fordította és Schultze 0 . 
után magyarázattal ellátta Paultk János főv. ev. vallás-
tanár. 5 képpel. Budapest, 1899, a Luther társaság kiad-
ványa. 49 lap, ára 10 kr. Kókai Lajos bizománya. — 
Luther 95 tétele magyar nyelven most jelenik meg először. 
A fordítást a Luther-társaság végeztette Paulik János főv. 
tanárral, a mi nagyon időszerű vállalkozás. Luther 95 té-
tele űj korszak hajnalpirja. Már lüktetni kezd bennök az 



evangélium szelleme, bár még nem jutott teljes és kizáró-
lagos uralomra. Vegyesen fordulnak itt elő az evangéliumi 
tanok a pápista ferdítésekkel. Csudálatos keveréke ez az 
irat a réginek és az újnak, az erőnek és a gyengeségnek, 
a támadásnak és a védelemnek. Csak a reggeli szürkület; 
de még nem a fényes nap. A 95 tétel megannyi csákány-
ütés a középkori egyház épületén. Rendkívüli hatást tett 
a kortársakra. Útját vágta a búcsúárusok visszaéléseinek, 
s megszüntelte azt a visszaélést, hogy a búcsú a bűnök 
bocsánata és az Istennel való kiengesztelődés volna. — 
A fordítás, mely nem az eredeti latinból, hanem a német 
fordításból készült, elég világos és szabatos s nem egy 
helyen kiérzik belőle Luther oroszlán-körme. A magyará-
zatok, főleg a megtámadott búcsúról, a támadó szemé-
lyéről és a tételek jelentőségéről nyújtanak felvilágosí-
tást. — A hézagpótló füzetre felhívjuk az olvasó közönség 
figyelmét. 

** Győry Vilmos egyházi beszédei címmel 
egy kötet prédikációs könyvet kaptunk. A fővárosi luthe-
ránus egyház közkedveltségű volt lelkészének, Györy Vil-
mosnak hátrahagyott irataiból rendezte sajtó alá Margó-
csy József, losonci lelkész. A 234 lapra terjedő kötetben 
34 ünnepi és vasárnapi egyházi beszéd olvasható. Kiadta 
Kókai Lajos Budapesten, ára 1 frt. 80 kr. — Behatóan 
fogjuk ismertetni. Addig is felhívjuk rá a lelkipásztorok 
figyelmét. 

** János evangéliumának magyarázata. Irta 
Dods Márkus, angolból átdolgozta Lukácsy Imre, félegy-
házi ref. vallásíanár, előszóval ellátta Szőts Farkas. I. kö-
tet. Budapest, 1899, Hornyánszky Viktor bizománya. — 
A szép tartalmú és csinos kiállítású könyvet, mely Hege-
dűs Sándor támogatásával jelent meg (a budapesti theol. 
akadémia minden növendékének vett a buzgó főgondnok 
úr egy-egy példányt), nem sokára részletesen ismertetjük. 
Megrendelhető Hornyánszky V. cs. és kir. udvari könyv-
nyomdájában Budapesten. 

** Az Izr. M. Irodalmi Társulat Évkönyve 
1899-re a napokban hagyta el a sajtót. A tagok illetmé-
nyeként szétküldött vaskos kötetben a társulati közlemé-
nyek mellett egy csomó irodalmi dolgozat olvasható, melyet 
Baeher Vilmos és Bánóezi József szerkesztésében 31 iró 
irt különböző tárgyakról. Van benne értekezés, tanulmány, 
tárca, elbeszélés, költemény, rajz és más irodalmi műfaj. A 
dolgozatok mindenikében az izraelita felekezeti szellem 
nyilatkozásával találkozunk. Önérzetes, jellegzetes és szívós 
ez a felekezeti öntudat, de a keresztyén érzületet sehol 
sem bántja. A zsidó felekezeti tudat és buzgóság ápolá-
sára, a zsidió műveltség emelésére törekszik úgyszólván 
mindenik dolgozat. Még a költemények, elbeszélések és 
rajzok is ennek az irányzatnak hódolnak, hol nyíltan, hol 
leplezetten. Különösen a hithagyás bűnét ostorozzák követ-
kezetes szigorral. Ám ezzel az erős felekezeti színezettel 
mindenütt lépést tart a magyar nemzeti vonás, a melyet úgy 
szólván mindenik dolgozat, magán visel. Felekezeti szem-
pontból érdekesek az egy házpolitikai törvények hatását feltün-
tető dolgozatok. Azu j törvények nem sok rombolást tesznek 

a zsidó vallásoséletben. A circumcisiót alig hagyja el évenként 
egy-két szülő. Az egyh. esketést 1896-ban alig 7 % , 1897-ben 
nem egészen 6 % mellőzte. A kitérés pedig csak valamivel 
múlja fölül az áttérést. Tanulság: az egyházpolitikai tör-
vények a zsidó vallást nem támadják meg s a felekezeti 
élet pezsgő erejét nem gyengítik. Az is érdekes tanulmány, 
mely a budapesti zsidók erkölcsi, gyermekhalandósági és 
nemzetiségi viszonyaival foglalkozik. Törvénytelen szüle-
tés legtöbb a kálvinistáknál (34.44%)> azután a pápisták-
nál (33 '33%), azután a lutheránusoknál (31 '70%) és leg-
kevesebb a zsidóknál (12 4 9 % ) v an. A gyermekek halan-
dósága is a zsidóknál a legkisebb (15%) és a pápisták-
nál a legnagyobb (24%). Meglepő és örvendetes végül a 
zsidóság magyarosodása, mely immár 7 6 8 % - r a emelke-
dett. A fővárosi zsidóknál immár csak a kálvinisták 
(92 ' 5%) magyarabbak, ellenben a pápisták (51 "1%) és a 
lutheránusok (50 '9%) magyarsága a zsidóké mögött ma-
rad. — Az érdekes dolgozatokat tartalmazó, 404 lapra 
terjedő Évkönyv a Lampel Róbert bizománya (Budapest, 
Andrássy-út 21.) s ára fűzve 2 frt. 

E G Y H Á Z . 

Királyi adomány. Ő Felsége a kajali (Pozsony 
vármegyei) ág. hitv. evangélikus egyházközségnek, tem-
ploma felépítésére legfelső magánpénztárából száz forint-
nyi segélyt adományozott. 

Lelkész i jubi leum. Az ó-budai ref. egyház folyó 
hó 19-én tartotta meg érdemes lelkipásztorának, Mészá-
ros Sámuelnek 25 éves lelkészi jubileumát. A délelőtti 
ünnepélyes istentisztelet után az egész presbitérium meg-
jelent a szeretett lelkipásztor lakásán, a hol Benedek 
Sándor meleg szavakban üdvözölte a julilánst s a gyüle-
kezet nevében egy díszes bibliát nyújtott át neki emlé-
kül. — Az ősz hajú, de életerős férfiút, a tisztelt és be-
csült lelkészt mi is a legszívesebben üdvözöljük, s kíván-
juk, hogy az Isten még sokáig tartsa meg mindnyájunk 
örömére! 

Amerika i hirek. Az amerikai magyar ref. egy-
házmegye múlt hó 17-én tartotta meg Pittsburgban évi 
közgyűlését. A jegyző által előterjesztett évi jelentés élénk 
világot vet az amerikai magyar ref. gyülekezetek életére. 
A kép teljesen megnyugtató és bizató, s a gyülekeze-
tek mind erős várai a kalvinizmusnak és buzgó gyakorlói 
a krisztusi segítő-szeretetnek. Ezen a gyűlésen jelentették be 
az egyházmegyei tisztviselő-választás eredményét is. Egy-
házi elnökké Kalassay Sándor, bridgeporti lelkész, — vi-
lági elnökké Nyitrav Emil, — jegyzővé Csámfordy Ferenc, 
trentoni lelkész választatott meg. —• Kalassay Sándor je • 
lentést tett a gyűlésnek arról, hogy a magyarországi ref. 
egyházzal való viszony ügyében, az egyetemes konvent 
által kivánt egyházalkotmányi ismertetés elkészült, azon-
ban az csak akkor fog a konventre beterjesztetni, a mi-
kor a fentartó amerikai ref. egyház az amerikai ref. egy-
házmegyét hivatalosan is megalakítja. — A hivatalos 
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egyházmegye ügye már fel van terjesztve a fentartó amerikai 
ref. egyház synodusához. Ugyancsak kérést intéztek a fen-
tar tó egyház belmissziói bizottságához egy utazó misszioná-
rius-lelkész beállítása iránt. Ez utóbbi kérelmét az egyház 
megyének teljesítette is a belmissziói bizottság, múlt hó 
17-én tartott ülésében s így az amerikai magyar ref. 
lelkészi kar ismét egy taggal fog szaporodni. A bel-
missziói bizottság továbbá felvette a misszionáriusok közé 
Hamborszky Gyulát, a mount-carmeli tót-magyar misszio-
náriust is s számára évi díjat állapított meg. — U g y a n 
csak a múlt hónapban, 15-től 18 ig, tartotta meg Pitts-
burgban évi közgyűlését az amerikai magyar egyesület, 
a mely igen kiterjedt és áldásos működést fejt ki a se-
gítő-szeretet terén. Az egyesület betegsegélyző és temet-
kezési egyesület, s a mult évben, az Egyesült-Államok 
területén már 40 fiókkal működött. Tagjainak száma 1048. 
Bevétele volt a múlt évben 5410 dollár és 62 cent, — 
kiadása 3589 dollár és 17 cent. Pénztármaradvány 1821 
dollár és 45 cent, — Az évi jelentések meghallgatásán s 
az alapszabályok némely pontjainak módosításán kivül 
fontos tárgya volt a gyűlésnek az »Őrálló«, egyesületi 
közlönynek hetilappá átalakítása. Az erre vonatkozó 
indítványt a közgyűlés nagy lelkesedéssel elfogadta s az 
»Őrálló«-t, a mely, mint havi közlöny híven szolgálta az 
amerikai magyar ref. egyházak és egyesület ügyét, heti 
lappá alakította át. A lap szerkesztését az eddigi szer-
kesztőkre : Kalassay Sándorra és Csutoros Elekre bizta. — 
Örömmel regisztráljuk, az »Őrálló* tudósításai alapján e 
híreket s érdeklődve várjuk az egyes gyülekezetek életéről 
elszámoló jelentést 

A róm. kath lelkészi jövedelmek összeírásá-
nak he lyesb í tése . A Samassa József egri érsek elnöklése 
mellett működő központi r. kath. kongruabizottság nemrég 
azt az óhajtását fejezte ki. hogy a plébániai jövedelmek 
összeírására vonatkozó utasítások a nem róm. katholikus 
lelkészek jövedelmeinek kiegészítése tárgyában időközben 
alkotott 1898: XIV. törvénycikkelhozassanak összhangba 
és hogy a bizottságnak lehetővé tétessék, hogy a föleb-
bezéssel meg nem támadott bevallásokat is szükség ese 
tén vizsgálat alá vegye. Minderre egy legfelsőbb királyi 
elhatározás kieszközlése volt szükséges, minthogy az össze-
írásokra vonatkozó utasításokat is a király hagyta annak 
idején jóvá. Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a bizottság kívánalmainak jogosultságáról meggyő-
ződve, részletesen és behatóan megokolt fölterjesztést inté-
zett ez ügyben a királyhoz, mely előterjesztésnek alapján 
ő Felsége megengedte, hogy a róm és görög katholikus 
lelkészek és segédlelkészek jövedelmei összeírásának a 
központi kongrua-bizottság állal foganatba veendő felül-
vizsgálata alkalmával a következő kiigazításokat eszkö-
zöljék : 1. Az esketési stóla-díjakból befolyó jövedelem az 
összes jövedelmi összeírásokban törlendő ; 2. hasonlóké-
pen törlendő az anyakönyvi kivonatokból befolyó jöve-
delem, valamint ezzel kapcsolatban az anyakönyvi jöve-
delmeknek az anyakönyvvezetési költség címén fölszámított 
10%-a. 3. Káplántartás címén 200 frt helyett 250 frt 
hozandó levonásba. 4. A lctartási átalány maximuma 
125 írtról 200 forintra emelendő és ehhez képest 63 fr' 
helyett 100 frt számítandó. Úgyszintén megengedte a király, 
hogy. a központi kongruabizottság az összes lelkészi és 
segédlelkészi jövedelmi összeírásokat felülvizsgálhassa és az 

1895. évi április 16 án legfelsőbb helyen jóváhagyott 
szabályzat ellenére megállapított jövedelmi és kiadási 
tételeket kiigazíthassa, illetőleg törölhesse. Továbbá jóvá-
hagyta ő felsége a latin és görög szertartású katholikus 
érsekségek és püspökségek, valamint a királyi adományo-
zás alá tartozó apátságok és prépostságok jövedelmi össze-
írása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
1897. julius 12-én kibocsátott Irányelveket es tudomásul 
vette az ezek alapján eszközölt eljárást, 

I S K O L A . 

A református főgimnázium ifjúsága Budapesten 
febr. 18-án sikerült hangversenyt rendezett a segélyegye-
sület javára. A változatos műsor minden egyes pontja 
gondos előkészületről, a szereplők némelyike kiváló tehet-
ségről tett bizonyságot. Különös tetszésben részesültek az 
énekkari számok, melyeket Krausz Gusztáv tanár és a 
zenekari számok, melyeket Szekeres Albert tanár tanított 
be és vezetett. A zongora-játékban, Goitein Pál, a har-
monium-számban Nemes Elemér arattak megérdemelt 
tapsokat. Jók voltak a szavalatok és a fuvola-szám is. A 
hangverseny népes közönséget vonzott a terembe és szép 
jövedelmet hozott az ifjúsági segélyegyesületnek. 

Főiskolai hallgatók statisztikája. A kultuszmi-
nisztérium Hivatalos Közlönye legközelebb számolt be a 
tudomány- és műegyetemekre s a jogadémiákra a folyó 
tanév első felében beiratkozott hallgatókról. A nevezett 
intézeteken beiratkozott tanulók Összes száma 9355. a mely 
szám 615-tel több, mint a megelőző iskolai évben. A hall-
gatók az egyes szakokon a következő százalékok szerint 
oszlanak meg: jogász 61-4°/0- orvos 7'7°/0, technikus 17°/0, 
bölcsész 11'2%> theologus P % , (itt természetesen az 
egyetemi fakultásokon tanuló theológusokat kell erteni), 
gyógyszerész P7°/0- A megelőző évekhez képest növekedett 
a jogászok, technikusok és bölcsészek száma, míg az orvos-
növendékeké majdnem felényire apadt, a mi mutatja, hogy 
az orvosi pályán túltermelés van. —- A budapesti tudo-
mány-egyetemen a hallgatók száma 5373 ; szaporodás 
325. A kolozsvári egyetem hallgatóinak száma 973 ; szapo-
rodás 90. A budapesti műegyetem hallgatóinak száma 
1594; szaporodás 140 — A tiz jogakadémián összesen 
1415 hallgató volt. Népesség szerint a jogakadémiák így 
következnek : Debreczen, Pozsony, Nagyvárad, Eperjes, 
Kassa. Mármaros-Sziget, Pécs, Kecskemét, Eger, Sáros-
patak. Csökkent a hallgatók száma Eperjesen és Mármaros-
Szigeten; a többiek azonban folytonos emelkedésben 
vannak. 

Fői sko la i i g a z g a t ó - t a n á c s i ü lések . A sárospa-
taki és pápai ref. főiskolák igazgatótanácsai a folyó hó 
első felében tartották meg üléseiket, a melyeken az isko-
lák anyagi és szellemi ügyei kerültek tárgyalás alá. A 
sárospataki főiskola igazgatótanácsa folyó hó 7—10. nap-
jain ülésezett, s fontosabb tárgyai voltak az évi szám-
vizsgálat s a párhuzamos osztályok felállítása mellett 
szükséges ujabb építkezések kérdése. A főiskola bevétéle 



az elmúlt évben 159,732 frt 41 krt telt ki, míg a ki-
adásuk 151,630 frt 65 krra rúgtak. — Pénztármaradék 
8101 frt 76 kr. Igen sok pénzébe kerül a főiskolának a 
konviktus, a melynek szükségletét a mult évben a köz-
pénztárnak 3725 frt 62 krral kellett megpótolnia. E miatt 
el is határozta az igazgatótanács, hogy jövőre csak annyi 
tápintézeti jótéteményt tog kiosztani, a mennyit a kon-
viktusi pénztár megenged. A főiskola jövedelmező vagyona 
1.028,611 írt 50 kr., — terhe 46,106 írt 66 kr., és így 
tiszta vagyona 982,504 frt 84 kr. A párhuzamos osz-
tályok felállítása miatt szükséges építkezésekre nézve ki-
mondta az igazgatótanács, hogy elkészítteti a terveket 
és a költségvetést. Megállapították továbbá az akadémia 
fegyelmi szabályait s elfogadták és a kerületre felterjesz-
teni határozták a lelkészi könyvtárakra vonatkozó sza-
bályrendeletet. — A pápai főiskola igazgató-tanácsa febr. 
16-án ülésezett, s az ülés főtárgya a családi és kötött 
természetű alapítványi kamatok kiosztása volt. Neveze-
tesebb volt még ezenkívül a főgimnáziumi tanári karnak 
egy memoranduma, a melyben azt kérték, hogy a maga-
sabb fizetési osztályokba való előlépés kizárólag az an-
ciennitás elve alapján történjék s az állammal kötött 
szerződés ilyen értelemben módosíttassák. A memoran-
dumot egy kisebb bizottságnak adták ki tanulmányozás 
végett s ez az ügy a júliusi igazgató-lanácsi ülésen íog 
érdemileg tárgyaltatni. 

N y i l v á n o s s á g i jog. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter a karcagi és a hujdu-nánási ev. reformá-
tus gimnáziumok V. és VI. osztályának a kért nyilvános-
sági jogot az 1898—99-ik tanévre folytatólag megadta. 

A tanítóképző-intézeti tanárok képesítése A 
most folyó iskolaévben a polgári iskolák reformja és az 
elemi iskolák tantervreviziója mellett sokat foglalkozik a 
közoktatási tanács a tanítóképző-intézetekkel. Most fejezte 
be éppen az egyik albizottság a preparandiai tanárkép-
zésről való munkálatát. Még az iskolai év elején maga 
szólította föl a miniszter a tanácsot arra, hogy a tanító-
képző-intézeti tanárok képesítéséről és képzéséről készít-
sen részletes tervezetet. Az elkészült munkálat szerint a 
preparandiai tanárok képzésének súlypontja ezentúl is a 
pedagógiumra esnék, de megkívánják, hogy a jelenlegi 
preparandiai tanfolyam tanárjelöltjei az egyetem rendes 
hallgatói is legyenek két éven át. Elejtették azt a tervet, 
hogy elemi iskolai tanítói oklevéllel lehessen az egyetemre 
beiratkozni és igy tanítóból legyen a tanítók tanítója. 
Kimondotta az albizottság, hogy a tanító csak utólagos 
érettségi vizsgálat után, vagy pedig a polgári iskolai 
tanári oklevél megszerzésével iratkozhassék be az egye-
temre. Az érettségi bizonyítványnyal rendelkezők, akár 
tanítók, akár nem, négy egyetemi év után, — a polgári 
iskolai oklevéllel bírók pedig két egyetemi év után 
jelentkezhetnek majd a tanítóképző-intézeti orsz. tanár-
vizsgáló bizottság előtt vizsgálatra. A bizottságot, a javaslat 
szerint egyetemi, akadémiai (pedagógiumi) s tanítóképző-
intézeti tanárokból állítják össze. Az albizottság e javas-
latai már legközelebb az állandó bizottság elé kerülnek 

Az irás és o l v a s á s t a n í t á s á n a k ujabb és ujabb 
módjait próbálgatják a gyakorló tanítók. Párhéttel ezelőtt 
O u k r á s z Róza, kolozsvári vezető tanítónő mutatta be 
Pesten az irás és olvasás tanításának uj módját nagyszámú 
tanférfiu előtt. Az új tanitásmód bizonyos cselekvéssel 
vagy a hangra vonatkozó kézjellel köti össze a hangokat, 
miáltal azok összefoglalásának eddigi nehézségeit állítólag 
eltűnteti. A betüalakok könnyebb megjegyzése céljából 
minden betűre valameiv találó hasonlatot alkalmaz. — 
Legutóbb pedig a VIII. kerületi Erdélyi-utcai községi isko-
lában tettek kísérletet annak a bebizonyítására, hogy az 
eddig alkalmazott irva-olvasás útján való tanításnál gyorsabb 
és jobb eredményt lehet-e elérni olykép, ha külön tanítják 
az olvasást s ennek befejeztével külön az irást. Ez a 
módja a tanításnak különösen oly esetekben volna igen 
célszerű, a mikor a tanításnak hosszabb ideig szünetelnie 
keli a ragályos betegségek miatt A tanítás újból való föl-
vételekor e Budinszky-féle módszerrel állítólag sokkal 
könnyebben lehet pótolni a mulasztásokat. 

A t a n á r o k pr ivát fog la lkozása . A fővárosi ta-
nács már régen akarja szabályozni a tanárok privát fog-
lalkozását. Évek óta húzódik a rendezés; legutóbb azon-
ban egyes tanárok már annyi privát dolgot vállaltak, 
hogy hivatali kötelességüknek is alig tudnak eleget tenni. 
Szabó Károly tanácsos tehát részletes előterjesztést dol-
gozott ki. A javaslat alapelve az, hogy a középiskolai 
tanárokat és azokat a polgári iskolai tanárokat, a kiknek 
egyetemi kvalifikációjuk van, nem lehet eltiltani a mellék-
foglalkozástól. mert sehogyan sem kaphatnak nagyobb 
fizetést, mint az elsőosztályú jegyző. A mellékfoglalkozást 
azonban úgy kívánja szabályozni, hogy hivatalos köte-
lességüknek eleget tehessenek. Általanos szabályt nem 
lehet felállítani, mert minden esetben az illető tanárnak 
munkaerejét és tehetségét kell figyelembe venni. Java-
solja tehát, hogy a tanárok minden esetben előzetes en-
gedelmet kérjenek, s a tanács mindenkor kúlön határoz-
zon. — Elvül kivánja kimondani, hogy a fővárosi inasi, 
kereskedelmi stb. iskolákban azokat alkalmazzák, a kiknek 
privát.ájuk nincsen. Azt azonban határozottan kimondatni 
kivánja, hogy a tanárok orvosi gyakorlatot nem folytat-
hatnak s pénzintézetnél alkalmazást nem vállalhatnak. 
Az új intézkedéseket a jövő iskolaév elején léptetnék 
életbe. A tanacs a napokban tárgyalta az előterjesztést s 
az orvosi gyakorlatot és pénzintézetben való alkalmazást 
azonnal eltiltotta. A javaslat többi részére nézve még 
meg akarja hallgatni a közoktatási bizottságot. 

B u d a p e s t népokta tása . A budapesti királyi tan-
felügyelő a közigazgatási bizottságnak részletes jelentést 
tett legközelebb a népoktatás tavalyi állapotáról. A je-
lentés szerint a mult évben 78,082 iskolaköteles volt 
Óvóiskolában 6669 gyermeket gondoztak. Az iskolaköte-
lesek száma tavaly 5379-el szaporodott. A tanulók szá-
mának emelkedésével azonban nem volt arányos az 
iskolaszobák, száma s 226 osztályban volt váltakozó ok-
tatás. A községi iskoláknak számra és fokozatra domináló 
helyzetük van, mert a 78,000 iskolába járó tanuló közül 
a községiekbe járt 53,534. A tanítás az újabb oktatási ága-
kat is felöleli s jóság és belső érték tekintetében emel-
kedőben van. Ezzel szemben azonban vannak hiányok. 
Sem az óvó-, sem az iskolakötelesekről s magántanulókról 
névszerint nyilvántartást, nem vezetnek; az iskolaépület 
kevés, az új épületek udvara szűk s nem felel meg a 
tanulók létszámának. Nincsen az ismétlő-oktatás kellően 
kifejlesztve s a hitoktatói állás rendszeresítve. A polgári 
iskolánál a párhuzamos osztályok száma szaporodik. 
Az évzáró vizsgálatok sok időt vesznek igénybe és a 
tanulmányi kirándulások körül nehézségek merülnek föl. 



A hitoktatói állások rendszeresítését itt is kívánatos-
nak tartja a tanfelügyelő. Az egységes oktatás bizto-
sítása végett szükséges egy tanítóképzőnek a főváros 
céljainak megfelelő szervezése. Fölemlíti a tanfelügyelő, 
hogy a szellemileg elmaradt s erkölcsileg veszélyez-
tetett tanulók számára külön-külön fanfolyamokat kel-
lene felállítani. A római katholikus iskolák állapota tel-
jesen kielégítő. Az ág. ev. iskolák tanítás dolgáhan régi 
jó hírnevükhöz méltók, de a ÍV. ker. tanintézet helyiségei 
nem felelnek meg. A skót ref. iskola most már magyar 
és kifogástalanul működik. Az izr. iskolák folyton halad-
nak és polgári iskoláik módszeres eljárását a legszebb 
siker .kiséri. A görög-keleti iskolák néptelenek. Az egye-
sületek által fentartott iskolák főleg nevelő intézetek s 
mint ilyenek közelismerésre tettek szert. A magániskolák 
a lét gondjaival küzdenek. Az óyóügy lassan fejlődik; az 
inasoktatás azonban mindinkább Ízléses, sőt legutóbb a 
gazdasági ismétlő iskolák szervezését is megkezdték. 

EGYESÜLET. 
A Hajdu-böszörményi Jótékonysági Temetkezési 

Egy le t az 1898-ik évben a következő jótékony adomá-
nyokat teljesítette: az egylet vagyonából- mely 11,623 frt 
70 kr. volt, az alaptőkére visszatartottak 4374 frt 38 krt, 
az alapszabályok 17. §-a értelmében jótékony célokra fel-
osztottak 7249 frt 32 krt, és pedig főgimnáziumi alapra 
1846 frt 54 krt, közművelődési egyesületeknek 358 frt 
44 krt, szegény, elemi iskolai tanulók jutalmazására 
154 frt 23 krt, gimnáziumba járó szegény tanulóknak 
143 frt 37 krt, iparos tanulók ösztöndíjára 121 frt 65 krt, 
önhibájukon kivül nyomorba jutott szegényeknek 378 frt 
5 krt, felsőbb leányiskola alapjára 771 frt 20 krt, alap-
tőke gyarapítására 3475 frt 84 krt. Összesen 7249 frt 
32 kr. — A derék egyesület élén a h.-böszörményi ref. 
tanítók, u. m Dobó Sándor, Sólyom Antal, U. Szabó 
Lajos állanak, kiknek áldásos működése elismerést és 
dicséretet érdemel. 

BELMISSZIÓ. 
A »Budapest i B e l m i s s z i ó i Értekez le t* intéző 

bizottsága megállapította a legközelebbi munka-programm-
ját. Február 27-én tartja első teljes értekezletét, melyre 
az intéző bizottság meghívta a székesfőváros mindkét 
hitvallású evang. prot. egyházainak mind ama tagjait, 
kikről feltételezi, hogy az egyház belső élete és ügyei 
iránt érdeklődnek. A február 27-én esti 7 órakor a ref. 
főgimnázium dísztermében tartandó értekezlet t á rgya : 
Minő okokból van szükségünk belmisszióra ? ki érdekes 
kérdést dr. Moody András, a skót református egyház 
budapesti missziójának köztiszteletben álló lelkésze vezeti 
be magyar beszéddel, s azután a meghívottak közül töb-
ben készülnek hozzászólani. Az intéző bizottság, mely 
Bachát Dániel lelkészi és Szilassy Aladár világi elnök 
vezetése alatt működik, a kibocsátott Meghívóra a meg-
hívottak előzetes tájékoztatása végett lenyomatta az ér-

tekezlet titkárának, Szöts Farkas theologiai igazgatónak 
az értekezletek célját és keretét körvonalozó beszédét, 
melyet a január hónapi előértekezleten tartott. Az intéző 
bizottság a következő értekezleti üléseket március, áp-
rilis és május hónapok 2—2-dik hétfőjére, esti 7 órára 
határozta, tehát a február 27-dikin kivül március 13-án, 
április 10-én és május 15-én lesznek belmissziói érte-
kezletek. 

P r o t e s t á n s esték. A pozsonyi egyetemes evang. 
theol. akadémia tanári kara, kiváló erők közreműködésé-
vel ^Protestáns esték« címen a böjti időben építő és 
ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. A felolvasások a 
vallás, nevelés, történelem és társadalom körébe vágó köz-
érdekű tárgyakkal foglalkoznak. A felolvasások rend je : 
Költözés más világba. Stromp László theol. akad. tanár. 
— A bittsei ház. Kovács Sándor theol. akad. tanár. — 
Hogyan fejlődik az irodalom ? Hamvas József lyceumi 
tanár. — Carlyle Tamás. Jónás János kereskedelmi akad. 
tanár. —- A fürdésről. Dr. Dobrovics Mátyás tiszteletbeli 
theol. akad. tanár. — A halotthamvasztás, keresztyén 
álláspontról. Dr. Masznyik Endre theol. akad. tanár. — 
E programm alkalomszerűen szavalatokkal, ének- és zene-
előadásokkal bővül. 

GYÁSZ ROVAT. 
f György László, a péczeli ref. egyház buzgó 

és munkás lelkésze, életének 34 ik évében, folyó hó 18-án 
elhunyt. Temetése, az egyházmegyei papság és gyüleke-
zete impozáns részvétele mellett 20-án ment végbe. A 
boldogult nekrológját lapunk más helyén közöljük. Nyu-
godjék békével! 

f Busbak Ádám, a losonci, takarékpénztár igazgatója 
egyházi fölügyelő, a mult héten nyolcvanéves korában 
elhunyt. Azok közé a derék protestáns emberek közé tar-
tozik, kik munkával és vagyonnal, életükben és halálukban 
példás hűséggel szolgálják egyházukat. Míg élt, minden 
egyházi ügynek buzgó támogatója volt. Egyházért, iskoláért, 
irodalomért híven áldozott. Alapító tagja volt a M. |P. 
Irodalmi Társaságnak, kezdettől fogva előfizetője Lapunk-
nak. Egyháziasságát azonban legfényesebben bizonyítja a 
végrendelete, melyet a napokban hirdettek ki Losoncon. 
Ezzel halálában is szolgálja szeretett egyházát. Gyermekei 
nem maradtak. Özvegyének husz ezer forintot és lakóházát 
hagyta, ama kikötéssel, hogy a ház az özvegy halála után 
a városra száll. A főbb örökösök egyike az ev. egyház, 
melynek gács-utcai emeletes bérházát, a Szénhegy alatti 
tanyáját és 3000 kötetnyi könyvtárát hagyományozta; 
azután a Hajnik-család, mely 15,000 frtot, egy hold földet, 
ezüstnemüeket, és ékszereket örökölt. Az ipartestületre 
5000 frtot, az ev. iparos-ifjúsági egyletre 1000 frtot hagyott, 
az ev. tanítóknak 6—6 nógrádmegyei népbank- és 6—6 
takarék- és hitelbankrészvényt, a losonci evang. lelkész-
nek sorsjegyeket hagyományozott. Ezeken kivül az ev. 
egyház-egyetemre 2000 frtot, az aszódi leányiskolára és 



a tiszai egyházkerületi iskolára 2500—2500 frtot, a po-
zsonyi theol. akadémiára 5000 Irtot, a Losonc-városi 
daloskörre 1000 frtot, a nógrádi esperességi ielkészi- és 
tanítói özvegy-árva intézetnek 1000—1000 frtot s több 
más jótékony intézetnek kisebb összegeket hagyományozott. 
Áldott legyen a derék férfiú emléke! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Szemé ly i hirek. Ő Felsége dr. Bokor Józsefnek, 

a budapesti egyetem magántanárának és kiváló tanügyi 
írónak, a tanügy és az irodalom terén szerzett érdemei 
elismeréséül a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét ado-
mányozta. — A kitüntetéshez mi is szívesen gratulálunk. 

* A p r o t e s t á n t i z m u s terjedése. Lissabon, Por-
tugália fővárosa, figyelemreméltó vallásos fölébredés szin-
tere ez idő szerint. A város olyan részében, a hova eddig 
még protestáns befolyás be nem hathatott, egy bra-
zíliai ember kezdeményezésére kisded evangéliumi gyü-
lekezet van alakulóban mintegy 500 — 700 taggal. (Cs.) 

* A »Szabad Sajtó*-ban p. f. az erdélyi püspök-
választással kapcsolatban azzal a képtelenséggel gyanú-
sította meg Kenessey Bélát és Kecskeméthy Istvánt, hogy 
tervszerüleg távolították el a főjegyzői székbői Szász Ge-
rőt, csak hogy Kenesseynek utat nyissanak a püspök-
ségre ; s azt a bölcs tanácsot adja az erdélyi kerületnek, 
hogy válaszsza meg püspöknek Baksay Sándort vagy 
Szabó Jánost. A vád érdemére nincs semmi megjegyzé-
sünk, mert az notis est derisui. A ki ismeri az erdélyi 
viszonyokat s ismeri azoknak, a Szabad Sajtó szerint 
»őrült és bolond« pietistáknak a helyzetét, az csak cso-
dálkozni tud p. f. úr képtelen kirohanásán. A mi pedig a 
más egyházkerület kebeléből való püspökválasztás kérdését 
illeti, arra nézve ajánljuk p. f. úr szives figyelmébe a 
zsinati törvény 176. §-át. Neki, a ki úgy látszik mindent 
tud, vagy akar tudni, — tudnia kellett volna a törvényt, 
mielőtt tanácsolni akart P. f'. úr alaptalan gyanúsítását 
igen sajnáljuk, mert ártatlan embereket igyekszik befeke-
títeni, és mert tévedésbe ejtheti azokat, a kik a viszo-
nyokkal nem ismerősek. — Bizony jobban tenné a Sza-
bad Sajtó p. f.-je. ha azokban lenne foglalatos, a melyek 
reá bízattak, mintsem hogy oly dologba ártsa magát, a 
melyekben felvilágosításra és tanácsadásra senki sem 
kérte fel. (H.) 

* A v a l d e n s i s egyháznak jelenleg 48 egyháza, 
47 állomása és 13 szórványa van. Papjainak száma 44. 
Úrvacsorázó tagja 5596 s vasárnapi iskolása 3561. Évi 
szükséglete körülbelől 140 ezer forint, a melynek legna-
gyobb része Angliából és Írországból foly be. Segélyeket 
nyer továbbá Németországból, Hollandiából, Amerikából, 
Svájcból, Svédországból. A szó igazi értelmében valdensis 
hívek száma 13,000 s van 15 egyházuk és 17 lelkészük. 
Vannak valdensis koloniák Uruguay-ban, az argentínai 
köztársaságban, a Karolina-szigeteken és déli Franciaor-
szágban, különösen pedig Marseillesben. 

* Amer ika iasan . Tuctonban (Arizona) nem régen 
egy gazdag amerikai egy olyan templomot építtetett, a 
mely valóban páratlan a maga nemében. A szószék egy 
három méter magas és egészen szabadon álló oszlop 
tetején áll s alakja olyan, mint egy kétfelé nyíló kagylóé. 
A szószék oszlopában egy villamos felhúzó gép van elhe-
lyezve. A pap rá áll a liftre, megnyom egy villamos 
gombot, a mire a lift megindul, a kagylószerű szószék 
pedig szétnyílik s pár pillanat alatt fenn van a pap. A 
szószék össze van kötve egy villamos orgonával, a mely 
200 khoral-éneket és preludiumot játszik. Egy villamos 
gomb megnyomása után rákezdi az orgona a preludiumot 
s utána a kivánt éneket, s a legnagyobb precizitással 
kiséri a publikumot. A prédikáció végén, a villamos gomb 
megnyomására összecsukódik a szószék, a lift leszállítja 
a papot s az ájtatos (?) közönség lelki épülettel (??) távo-
zik a templomból. — Bizony ez igazán amerikaias. 

* Új református templom Párisban. Mult év 
decemberében egy új templomot avattak fel Párisban. A 
templom az Arago boulevardon épült, a hol már más 
prot. épületek is állanak, nevezetesen a prot. theologiai 
fakultás és a prot. misszió háza. Az új templom román 
modorban épült; s úgy látszik, hogy a francia reformá-
tusok nem idegenkednek a templomoknak képekkel való 
díszítésétől, a mennyiben a bejárattal szemben a falon 
egy életnagyságú Krisztus-kép van, a templom két oldalát 
pedig a Jézus életéből vett egyes jeleneteket ábrázoló 
mozaik-képek ékesítik. 

* Az ereklyék. A tudományosság és műveltség 
terjedésével sok jó katholikus kínos helyzetbe jutott az 
ereklyék miatt. Papjaik hőn ajánlják azok tiszteletét, — 
ők meg lelkiismereti aggályokkal küzdenek, mert hát meg-
történhetik. hogy az a csont, a mit egyik-másik híresebb 
szent földi maradványának tartanak, soha sem is volt azé, 
hanem esetleg egy gyilkos vagy egy tolvaj csontja is lehet. 
Ezt az aggályt akarja elűzni egy uri ember, a ki egy 
olasz hadi folyóiratban cikkezett e tárgyban. Szerinte az 
ilyes tévedésnek vajmi csekély fontossága van. A hitet 
legkevébé sem rendítheti meg; a tisztelet adójának lero-
vása egy cseppet sem veszít érdeméből s az isteni jótetszés 
sem kevesbedik meg, mert a fődolog az, hogy az egyház 
kívánja-e vagy nem ama maradványok tiszteletét ? S ha 
az egyház kívánja, elrendeli, akkor a katholikus sohse 
vesződjék oly csekélységgel, mint az ereklyék valódiságá-
nak kérdése, hanem engedelmeskedjék. — Szép tanítás, 
s még szebb, hogy ezt intelligens emberek számára 
írták. (Cs.) 

* L á t v á n n e m látnak. A Civilta Cathclica, a jezsui-
ták római közlönye s a pápaság elsőrangú orgánuma, 
szemlét tartva az európai államok fölött, így í r : »Balga-
ság lenne tagadni, hogy napjainkban három heterodox 
birodalom : a német, az orosz és az angol a leghatalma-
sabb Európában. Nincs katholikus hatalmasság, mely velők 
versenyezhetne. Nem mérkőzhetik velők külön-külön sem 
Francia-, sem Spanyol-, sem Olaszország, sőt meg Ausz-
tria-Magyarország sem«. És mi ennek az o k a ? Úgy véle-
kedik, hogy az ok az államok szervezetében rejlik. A he-
terodox államok oly erkölcsi és társadalmi egységnek 
örvendenek, mely a r. katholikus államokban hiányzik. 
És itt jön a java. Szeretetre méltó szerénységgel kisüti, 
hogy az eretnek államok az említett egységet a bennök 



megmaradt parányi katholicizmusnak köszönhetik!! De 
még cifrább, amit az Egyesült-Államokról ír. Azt állítja, hogy 
az Egyesült-Államokat nem lehet se protestánsnak, se katho-
likusnak mondani; mert lakossága a föld összes országai-
ból verődött össze, s azok jó részét még keresztyénnek 
is alig lehet mondani. Szerinte a hetven millió lakosból 
ötven millió pogány módra él; a maradék husz millióból 
pedig tíz millió katholikus. így ír a pápás újság arról az 
államról, a melynek lakossága túlnyomóan protestáns s a 
melvlyel vallásosság tekintetében alig versenyezhetne „vala-
mely más ország, s így igyekszik a prot. népek tagadhatatlan 
nagyságát és virágzását pápás eredetre visszavezetni. Ha 
még a Vatikán árnyékában is így ismerik a multat és a 
jelent, mit várhatunk akkor a szegény, világtól elmaradt 
falusi plébánusoktól ? ! (Cs) 

* Spanyo l ál lapotok. A Madridban megjelenő 
>Cristiano*, protestáns hetilap nagyon sötét képet fest 
Spanyolországról. A vallásos élet terén — mondja — két 
szélsőség versenyez az érvényesülésért: a legsötétebb ró-
mai fanaticizmus és a teljes hitetlenség. A keresztyénsé-
gével dicsekvő társadalomból kiveszett az erkölcsi érzék 
teljesen. A tisztán és világosan gondolkodó egyenek egé-
szen visszavonultak a közügyektől és közönyösen nézik, 
mint rohan szerencsétlen hazájuk az örvény felé. Az er-
kölcstelen irodalom buján tenyész. A politikai pártokat 
semmi magasabb cél nem hevíti, csupán az uralomért 
küzdenek. A szivekből kihalt az Istenfélelem. Az egye-
düli isten, a kit imádnak, a peseta. Egy spanyol érsek a 
szenátusban beszélve a jelen nyomoruságairól, azt mondá, 
hogy honfitársainak két dologra van szükségük: a ke-
nyérre és a katekizmusra. Bizony pedig jobb volna, ha a 
katekizmus helyett az evangéliumhoz térnének vissza! (Cs.) 

* A római e g y h á z s z á m o k b a n . A római katho-
likus hierarchia ez idő szerint 1300 kardinálist, pairiárchát, 
érseket, püspököt és püspöki juriszdikcióval felruházott 
prelátust számlál. Ezekhez járul még ötven apostoli pre-
fectura. A mostani pápa husz évi uralkodása alatt 206 
püspöki széket, prefecturát és vicariátust létesített. A 
szerzet-rendek is nagyon megszaporodtak. A bencések 
összesen 4300-an vannak, a ciszterciták 3300-sn, a fran-
ciskánusok 17,000-en a kapucinusok 8500-an. A jezsuiták 
alig néhány százan voltak, midőn VII. Pius 1814-ben vissza-
állította a rendet, s ma 15,000-en vannak. Uj congregáció 
és társulat mintegy 100 alapíttatott a jelen században. 
Apáca is még egyszer annyi van Franciaországban, mint 
száz évvel ezelőtt. E számok meglepők ugyan, de senkit 
se ijesztenek meg, mert a római egyház minden erélye 
és szervező ügyessége dacára többet vesztett, mint nyert 
a jelen század fo lyamán;— fájdalom csak Magyarorszá-
gon nem. (Cs.) 

* Az a d v e n t i s t á k , a kiknek, a mint már emlí-
tettük, a Németországból ideszakadt Huenergardt a prófé-
tájuk, sikertelenül próbálkoznak az erdélyi szászok között. 
Huenergardt legutóbb Nagyszebenbe tette át székhelyét 
Fogarasról, abban a reményben, hogy itt fogja felépíttetni 
az első adventista imaházat. Előadásokat tartott : a cirkum-
spektus szászok meg is hallgatták, de bizony az új evan-
géliumot nem /ették be. Huenergardt azonban nem csügged, 
s kijelentette, hogy bejárja az egész Királvföldet. s meg-
bolygatja az összes evangélikus gyülekezeteket. Jó lesz a 
pásztoroknak ébren lenni, mert még nem volt olyan bolond-
ság, a melynek követői ne akadtak volna. 

* Halad a vat ikán . A csökönyösségéiől és moz-
dulni nem akarásáról híres vatikán mégis csak halad, ha 
nem is a lelkiekben, de legalább a testiekben. Az elát-
kozott modern tudomány vívmányai közt mégis talál olyat, 

a melyet elfogad s beereszt szigorúan elzárt falai közé. 
Persze, mert a szegény szent atya börtönét is jó kényel-
messé tenni. XIII. Leó pápa legutóbb bevezettette termeibe 
a villamvilágítást, s a mint olvastuk, igen örült rajta, hogv 
megérte ezt az újítást. Hát mégis újít még a vatikán is. 

* A diákok boszuja. Kohn olmützi hercegérsek a 
virsaui cseh gimnázium ügyében a csehek mellett a németek 
ellen foglalt állást. Az érseknek ez az állásfoglalása nagyon 
elkeserítette a kremsieri német diákokat, a kik most úgy 
állanak boszut, hogy a r. kath. hitről áttérnek a protestáns 
egyházba. Kremsierben legutóbb a főgimnázium husz 
tanulója jelentette be áttérését. 

* He lyre igaz í tás . Mult heti számunkban a budai 
egyházrész évkönyvének ismertetésébet) panaszoltuk, hogy 
a népmozgalmi adatokat nem foglalja magában. Utólag 
meggyőződtünk, hogy tévedtünk, a mit ezennel készség-
gel helyreigazítunk. 

* Eladó orgona. A budapesf-óbudai ev. ref. egyház 
Ország Sándor és fia cs. és királyi udvari müorgona-
gyárosoknál új orgonát rendelt meg, ennélfogva a jelen-
legi orgona jutányos áron eladó. Bővebb felvilágosítást 
a fent jelzett lelkészi hivatal ad folyó évi március 20-ig. 

Szerkesztői üzenetek. 
R. K. Balsa. A küldeményeket megkaptuk s mihelyt 

lehet, adjuk. Kérjük azonban a papírnak csak egyik olda-
lára írni. 

Cs. L. Lepsény . Mindent megkaptunk. Egy részö-
ket már felhasználtuk ; a többit is legközelebb. 

D. A. Utrecht . A küldeményt ksözönjük s felhasz-
náljuk, Szívesen vennénk tudósításokat a hollandi egyházi 
élet és viszonyok felől is. Szives üdvözlet ! 

B. J. Sepsi -Szt-György. Megkaptuk. Köszönetün-
ket kérjük átadni F. J. urnák, azzal, hogy máskor is szí-
vesen látjuk lapunk dolgozó társai között. 

A D A K O Z Á S . 
A Lorántf fy Z s u z s á n n a - e g y e s ü l e t javára újab-

ban a következő adományok érkeztek : 1. Alapító tagok 
leltek : Barkassy Géza miniszteri tanácsos Budapest, 
100 frttal és Szilassy Aladár közigazgatási biró, Buda-
pest, 100 frttal. 2. Az >Erzsébet-alápra^-r-d, melylyel jó 
királynénk emlékét örökíti meg egyesületünk, adakoztak: 
a rákospalotai egyház, Benkő István lelkész útján 2 frt, 
a fólhi egyház, Molnár Albert lelkész útján 5 forint. — 
3. Folyó szükségekre az Egyesült Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár adott 50 frtot. Az adományokat köszö-
nettel nyugtázom. Budapest, 1899. február 20--án Szöts 
Farkasné, az egyesület pénztárnoka. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁN8ZKY VIKTOR C8. í?8 KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPIÍ8TKN-



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
SzerkcüztÖNéf: 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz i ra tok 
cimzendök. 

Kiiidtí-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereshedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . é s h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési á r a : 

Fé lév re : 4 frt GO kr ; egész évre : 9 frt. 

JEqyes szám ára 30 kr. 

Belmissziói értekezletek. 
Ily név alatt kezdte meg Budapesten, folyó 

hó 27-én, az egyház ügyei iránt érdeklődő 
protestánsoknak egy, számban is tekintélyes tár-
sasága bizalmas összejöveteleit. Részt vettek ab-
ban evangélikusok ós reformátusok, papok és 
világiak, s a kezdet szép eredménye feljogo-
sít a r ra a reményre, hogy ez értekezletek meg 
is fogják hozni egyházi életünk terén áldásos 
gyümölcseiket. Hogy mi ez értekezletek célja, a 
felől bőven tájékozta olvasóinkat Szőts Farkas 
lapunk folyó évi 6-ik számában közlött előadói 
tervezete. Nem is tárgyaljuk azt s nem kíván-
juk bizonyítgatni ezen értekezletek tartásának a 
fővárosra nézve szükséges voltát. Mindenki, a ki 
a főváros viszonyaival ismerős, tudja azt, hogy 
a hitvédelem, a hiterősítés és a hitnemesítés 
végett kezet kell itt fogni a protestáns egyházak-
nak, s elhiszszük, hogy vidéken élő hit rokonaink 
is elismerik, hogy az istenországa munkájára 
való egyesülésnek nagy ideje van : a fővárosban. 

De kérdezzük, nincs-e itt az ideje ennek a 
vidéki nagyobb városokban, sőt mindenütt az egész 
országban? En úgy látom, hogy nagyon is itt 
van. Az a kép, a mely elénk tárul, ha elfogu-
latlanul és nyitott szemekkel tekintünk végig 
egyházi életünkön, mintegy megelevenedve kiált 
felénk: Serkenj fel te, a ki aluszol! Nem akarok 
argumentálni e mellett sokáig, nem is akarom 
elmondani új ra azokat, a melyeket már többször 
elmondottam e tárgyban; csak azokra a szo-
morú adatokra hivatkozom egyszerűen, a melye-
ket a rideg statisztika állít elénk. 

Ilomola Istvánnak, lapunkban közölt s az 
országos statisztikai kivatal hiteles adatai alap-
ján készült kimutatásai szerint, az új házassági 
törvény életbeléptetése óta (1895. októb. 1.), a 
vegyesházassági megegyezések folytán elvesztett 
az ág. hitv. evang. egyház 1179, az ev. ref. egy-
ház 1557 családot; kitérések folytán vesztett 

1897-ben az ág. hitv. evang. egyház 672, az ev. 
ref. egyház 1368 tagot; nem áldatott meg egy-
házilag 1897-ben 1769 ág. hitv. evang. ós 586 ev. 
ref. házasság, s a mi legelszomorítóbb, nem ke-
reszeltetett meg 1897-ben 1520 ág. hitv. evang. 
és 2725 ev. ref. házasságból született gyermek. 
S mi mellett tesznek tanúságot ezek az elszo-
morító adatok ? Bizony nem a mellett, hogy a 
hithűség, az egyháziasság virágzó állapotban van-
nak, hanem a felől, hogy a régi keresztyéni ós 
egyházias erények pusztulóban vannak közöttünk. 

Ezekkel a bajokkal szemben nem szabad 
tótlenül állanunk tovább. Sokan voltak s talán 
vannak ma is, a kik az ujabb egyházpolitikai 
törvényekkel szemben kifejezett aggodalmainkat 
rémlátásoknak minősítették, — s még többen az 
olyanok, a kik egyházunk liberális politikus ve-
zetőinek azon biztatásán, hogy csak az első évek-
ben lesz visszaesés, — megnyugodva: csendes 
rezignációval szemlélték ós szemlélik egyházunk 
romlását, abban reménykedve, hogy az idő majd 
megorvosolja maga is a sebeket. Mi akkor is 
azt mondottuk, hogy az új viszonyok közt csak 
úgy állhatunk meg diadalmasan, ha bensőleg 
erősek leszünk, — ha azokat az erőket viszszük 
a harcba, a melyek az evangéliumból fakadnak 
s a melyek hajdan egyházunk díszei és törhe-
tetlen fegyverei valának. Hangoztattuk a hit- ós 
egyházi élet intenzivebb ápolásának szükséges-
ségét, a hívek buzgó és odaadó lelki gondozá-
sát, — s ime három és fél év szomorú tapasz-
talata igazolta, hogy a mit hangoztattunk, az 
helyes dolog volt s hogy — fájdalom ! — nem 
voltunk rosz próféták, a mikor megjövendöltük, 
hogy az igazi belső misszió nélkül mint oldott 
kéve hullunk szét. 

Az iclő kérlelhetetlen következetességgel 
mutat ja meg, hogy az egyházi élet terén, a mu-
lasztások által okozott sebeket nem gyógyítja 
be, sőt nagyobbra nyitja. Ma már azok is, a kik 
az időben reménykedtek, vagy a kik az egyházi 



élet természetével kevéssé ismerős politikus vi-
lágiak biztatását készpénznek vették, beláthat-
ják, hogy csalódtak és olyan pénzt fogadtak el, 
a melyet senki sem vált be, legkevésbé pedig 
az idő. 

A hitközönyösség, az egyházi atlanság, a 
szektáskodás s az ellenünk törő pápistaság mind 
inkább behatol a külső (örvény védő falaitól 
megfosztott sorainkba, s nemis egyenként, hanem 
családonként s egész tömegekben ragadja el 
azokat, a kiknek lelkében nem volt, vagy igen 
gyengén volt meg az igaz hit s az egyház sze-
retete. Hasztalan immár a leplezgetés és az a 
hangzatos, de épen nem keresztyéni, nem pro-
testánsokhoz illő mentség, hogy csak a férgese 
hull; mert hiszen az okos és előrelátó gazda 
meg tudja ma már vécleni gyümölcsét a férgek-
től, s elvégre is bajnak kell lennie magában az 
olyan fában is, a mely kihozza ugyan virágját, 
de gyümölcsét éretlenül elhullatja. »Minden jó 
fa jó gyümölcsöt terem — a megveszett fa pe-
dig hitvány gyümölcsöt terem . . . Valamely fa 
nem terem jó gyümölcsöt: kivágattatik és a tűzre 
vettetiker — mondja azÜclvözitő (Máté 7: 17. 19.) 

Hagyjunk hát fel az idő gyógyító hatalmá-
ban vetett hiu reménykedéssel, a leplezgetésscl 
s a kerésztyénietlen mentegetőzéssel! A helyeit 
álljunk munkába igazán, hogy megtarthassuk azt, 
a mi már elveszendőnek látszik. 

E munkát akar ják folytatni a Budapesten 
megkezdett belmissziói értekezletek; de nem elég, 
hogy ezek csak Budapesten tartassanak. Szer-
vezni kellene azokat mindenütt, mert nincs egyet-
len egy gyülekezetünk sem, a hol a mai viszonyok 
közt ne volna szükség arra, hogy az egyház 
vezetői s az egyházukat szerető hívek kezet fog-
janak az egyház megtartásának és építésének 
nemes munkájában, s a hol üdvös eredményt ne 
hozna létre a testvér protestáns egyházak ily 
célú közös munkálkodása. Ezeken az értekezle-
teken meg lehet beszélni mindazt, a mi az egy-
ház megtartására és építésére tartozik, s a ba-
jok felismerése, a szükséges teendők megállapí-
tása által ezek olyan szervévé válhatnának egyházi 
életünknek, a melyből életerő, pezsgés árad-
hatna ki a lelki gondozás minden téreire. 

A bel misszió sürgetésével szemben a leg-
többen azt hozzák fel, hogy a lelkész vagy a 
lelkészek nem tehetnek mindent egymaguk. 
Magunk is elismerjük ezt; de miután okvetle-
nül dolgoznunk kell, ha egyházunkat szétzülleni 
hagyni nem akarjuk, s miután egymagunk nem 
vagyunk képesek mindent elvégezni, a mi szük-
séges,— természetes dolog, hogy seg í tő tá r saka t 
kell keresnünk. Kikben kereshetnénk ezt mások-
ban, mint gyülekezeteink egyház-szerető tagjai-

ban? De hogy valóban segítségünkre is siesse-
nek, fel kell hívnunk őket arra. S e végre 
semmi sem alkalmasabb, mint az olyan bizalmas 
értekezletek, a milyeneket a budapesti protestáns 
egyházak igaz tagjai megkezdettek. Ezeken a 
bizalmas konferenciákon ismerhetjük meg, hogy 
hol a baj s mik lehetnek annak orvosszerei; itt 
forrhat össze lelkünk a közös törekvésben s itt 
nyerhet lelkünk erőt, bátorságot, reménységet a 
győzelemre. Egy ember csak egy ember, bármily 
nagy erejű és nagy buzgóságú legyen is, s min-
denek elvégzésére képtelen; de ha csak néhá-
nyan fognak is kezet s egyesítik erőiket egy 
közös cél elérésére, bizonyára jobban el is érhe-
tik, vagy legalább is megközelíthetik. Az egyház 
megtartásának és építésének munkája nem csak 
a papok dolga, ele édes mindnyájunké, s abban 
részt vehet mindenki; sőt részt kell vennie, ha 
egyházát igazán szereti. 

Erre a részvételre azonban fel kell hívni 
mindenkit s munkateret kell kimutatni minden-
kinek. Az egyház a Krisztus teste, — de a test 
nem egy tag, hanem sok. »Némelyeket pedig 
rendelt az Isten az anyaszentegyházban, először 
apostolokul, azután prófétákul, harmadszor taní-
tókul; azután rendelt erőket, azután gyógyítás-
nak ajándékait , szegényeknek segítőit, igazgató-
kat, nyelveknek különböző nemeiU (I. Kor. 12 : 
28.). Egyikünk egyikével, másikunk másikával 
lehetünk ez adományoknak felruházva,— de jól-
lehet a tagok sokak s mindazáltal a test egy, 
úgy, közösen munkálva, egymással egyetértve 
építhetjük a tes te t : az anyaszentegyh áZclt. * 

Értsen tehát egyet minden tag; s ha mind-
nyájan híven munkálkodunk azon a téren, a 
melyre a nekünk adatott ajándék képesít, okkor 
megépülünk s megépül evangéliomi egyházunk 
is velünk együtt. 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 

Az iskolai bibliáról. 
Miként Keresztesi úr, úgy én is lanienlációval kezd-

hetném, és senki se mondhatná, hogy nincs igazam. De 
hát minek panaszkodjam, hiszen nálunk már annak sincs 
foganata. Panasz helyett tehát inkább örömemnek adok 
kifejezést, hogy a Prot. E. és I. Lap mult évi december hó 
4-iki 49. számában megjelent indítványom meghalgattatásra 
talált. Igaz, hogy ez ideig egyedül csak Keresztesi úr 
részéről, de nekem ez is elég, hogy a már teljesen veszen-
dőnek hit ügy mellett újra néhány szót szóljak. 

Keresztesi úr Lapunk f. é. 8. számában igen helye-
sen jegyzi meg, hogy egy teljesen eredeti magyar iskolai 



biblia szerkesztése sok huzavonával, sok hiábavaló idő-
veszteséggel járna s ezért legegyszerűbb és legcélszerűbb 
volna az angol vagy a német iskolai bibliák valamelyikét 
lefordítani; annál inkább, mivel a munkát mi se végez-
hetnék jobban, mint akár az angolok, akár a németek. 
Angol iskolai bibliát még nem láttam, német azonban kettő 
is van a kezemben. Az egyik a Scháfer és Krebsz frank-
furti tanárok szerkesztésében s Diesterweg kiadásában 
Frankfurtban, két kötetben megjelent »Biblisches Lesebuch 
für den Schulgebrauch*, a másik a brémai bibliatársulat 
szerkesztésében és kiadásában megjelent »Schulbibel. Die 
Bibel im Auszug«. Régóta ismerem a két bibliát s haszna-
vehetőségükről különösen a mult tanévben volt alkalmam 
meggyőződni, a mikor — a felsőlövői tanintézeteknél levén 
alkalmazva — német anyanyelvű tanítványaimnál, kisér-
letképen alkalmazásba vettem. 

A fordítás munkája minden esetre könnyebb s rövi-
debb ideig tartott volna, mint az önálló szerkesztésé. Mind-
amellett, tekintve az óriási anyagot s tekintve azt, hogy 
valláserkölcsi oktatásunk érdeke mielőbbi eredményt kiván : 
nézetem szerint ez a munka is megosztandó volna. Meg-
osztandó pedig akként, hogy a két prof. testvérfelekezet 
vallástanárai egyenlő számban vennének benne részt. Két 
református és két evangélikus szerkesztőre volna szükség ; 
de esetleg ketten is végezhetnék a munkát. A munkatár-
sak felosztanák egymás között az átnézendő könyveket, 
s munkálatukat, sajtó alá boesájtás előtt egymásnak adnák 
átvizsgálás és felülbírálás végett. A munka így is igénybe 
venne néhány hónapot; az iskolai biblia azonban a jövő tan-
év elejére minden nagyobb nehézség nélkül megjelenhetne. 

Tekintve egyrészt a sürgősséget, másrészt a kérdés 
pénzügyi oldalát, nem tartom okvetlenül szükségesnek, 
hogy az ó-testamentumi részszel együtt az új-testamentum 
is megjelenjen iskolai kiadásban. Az újszövetség különben 
se oly veszedelmes a gyermek kezében, mint az ó, s e 
rész sürgős megjelenítése mellett a paedagogia s az erköl-
csiség szempontjából nem hozhatók fel oly nyomós érvek, 
mint amott. Véleményem szerint tehát a jelen pillanatban 
csak az ó-szövetségi résznek iskolai kiadása sürgetendő, 
s csak ezen rész megjelenése után vétessék munkálatba 
az új-szövetségi rész. 

Még csak egy dologra kívánok itt kiterjeszkedni, s 
ez az iskolai biblia nyelve. Tudvalevő dolog, hogy ré-
gebbi vallástani kézikönyveink nyelve élvezhetetlen. A 
mondatok magyartalan, latinos szerkezetűek, s az iskolá-
nak évekig kell harcolnia azon hibák ellen, melyeket a 
tanuló a vallástani kézikönyvekből szívott magába. Val-
lástani kézikönyveink nyelve ujabb időben megjavult ugyan, 
azonban ha a bibliából tanultattunk valamit, — pedig 
gyakran tanultattunk a zsoltárokból s a hegyi beszédből, — 
a régi baj ismét jelentkezett. Ebből mi következik egyéb, 
mint az, hogy Károlinak elavult és latinos mondatszer-
kezetekben bővelkedő nyelvét az iskolai biblia nyelvéül el 
nem fogadhatjuk, hanem igen is használnunk kell az 
imént megjelent revideált ó-testamentom nyelvét. 

Ezekben röviden elmondottam az iskolai biblia 

szerkesztésére vonatkozó nézeteimet. Hogy az iskolai bib 
1 iáról egy kicsike, kézzelfogható képet is nyújtsak, itt — 
közlök egy részt a fentebb első helyen említett bibliai 
olvasókönyvből, Károli eredeti szövege szerint, mivel a 
revideált ó-szövetség e pillanatban, sajnálatomra, nincs 
kezemnél. 

Esdrás könyve. 

VII. I. Ezek után Artaxerxesnek, Perzsia, királyának ide-
6. jében Esdrás feljőve Babiloniából. Esdrás bölcs 
7. törvénytudó vala a Mózes törvényében. Mené-

nek pedig fel az Izrael fiai közül, és a papok 
8. és leviták közül. És juta Jeruzsálembe, a ki-
9. rály birodalmának hetedik esztendejében, az ő 

10. Istenének ő rajta való jóakarata szerint. Mert 
Esdrás az ő szívét arra bírta vala, hogy ke-
resné az Ur törvényét és azt megteljesítené, 
és tanítaná Izraelt a parancsolatokra és íté-
letekre. 

(Ezen útját Esdrás maga így írja le:) 
VIII. 15. Mikor gyűjtöttem vala őket a folyóvíz mellé, 

mely foly vala Ahavába, és három nap ott 
21- leltünk volna, böjtöt birdeték, hogy megsa-

nyargatnánk magunkat a mi Istenünk előtt 
és hogy igaz utat kérnénk tőle magunknak, 
apró magzatainknak és minden marháinknak. 

22. Mert szégyenlettem vala kérni a királytól se-
reget és lovagokat, kik oltalmaznának minket 
a mi ellenségeink ellen az útban. Mert ezt 
mondottuk vala a királynak : A mi Istenünk-
nek keze van mindazokon, kik őt keresik. 

23. Bőjtölénk annak okáért és könyörgénk azért 
a mi Istenünknek, és engedelmes lőn mi hoz-

31. zánk. Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz 
mellől, hogy mennénk Jeruzsálembe. És a mi 
Istenünk keze volt rajtunk és megoltalmazott 
minket a mi ellenségeinknek és utánunk lesel-

32. kedőknek kezéből ez úton. Végre jutánk Jeru-
zsálembe. 

A római számok a fejezeteket, az arabs számok a 
verseket jelentik. 

Nyíregyháza. Adorján Ferencz, 
főgimn. t a n á r . 

T Á R C A . 

A spanyol-amerikai háború hatása. 
Spanyolországra szomorú esztendő köszöntött be. 

1898. elején még roppant, erőlködést fejtett ki az ameri-
kaiakkal folytatott gyilkos háborúban, hogy megmentse 
régi dicsőségének hírnevét; de most meg van fosztva 
gyarmataitól, meg van alázva, le van verve. 

E kiállott nagy veszteségek azonban áldást hozná-
nak Spanyolországra, ha erkölcsi megújulás következnék az 
anyagi csapásokra; ha veszteségük okait keresve és sebei-
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ket valóban megvizsgálva akarnának tanulni és gyógy-
szert találni. 

Ámde a legnagyobb megfigyeléssel sem lehet észre-
venni, hogy a vezetés irányát változtatnák és a megúju-
lásnak szilárd és biztos útjára lépnének. Igaz, hogy nagyon 
mélyen gyökerezik a ba j ; régóta készül a kikerülhetetlen 
elbukás, s nagyon sok időnek kell lefolynia, a míg a mos-
tani balesetet kiheverhetik. 

Egyes spanyol lapok azonban mélyebben nyúlnak 
bele a dolgokba s oly módon traktálják a bajok okait, a 
mely talán a protestantizmusnak nagy hasznára lehet. — 
így pl. egy spanyol lap, a La Luz, következőleg elmélkedik 
a helyzetről: El lehetne számlálni ujjainkon azokat, a kik 
alaposabban tanulmányozták a népet. A spanyolok erkölcsi 
érzéke csak képzelt, felületes; minden alkalommal elárulja 
magát a vallástalanság mélysége, mely meg van annál 
a népnél, mely pedig a világ legvallásosabbjának hiszi 
és vallja magát. Miként Sagasta miniszter mondotta a 
szenátusban, mikor Spanyolország szomorú helyzetéről és 
a jelenlegi nemzedék jelleméről beszélt: a spanyol mulató 
nemzet; a mulatság szeretete foglalja el a munkás erély 
és a nemes vágyak helyét. Ez okozta, hogy a nép szóra-
kozásokkal, ünnepségekkel töltötte az időt a haza szeren-
csétlenségének és reményei összeomlásának napjaiban is. 
Mulató nemzet a spanyol, a mely bár századok óta érzi 
már a szabadság éltető szellőjének lebbenését, s mégis 
csak akkor ébred fel abból a nehéz álomból, a melybe a 
vizsgálódás szellemének elfojtása és a vas járomba tört 
lelkiismeret elaltatása ringatott el, a mikor már nagyon 
késő. Egyesek oly valaki után vágyódnak, a ki fölemelné 
az elesett hazát ; mások új pártokra hivatkoznak s azok-
tól várják az állapotok javulását ; sőt vannak, kik hang-
súlyozzák, hogy vissza kell térni azokhoz a gyarló rend-
szerekhez, melyek a mostani romlást idézték elő; és mind-
ebből semmi, de semmi nem tudja megoldani azt a kérdést, 
hogy miért beteg ez az ország, mert a fők. a pártok, a rend-
szerek önmagukban hordozzák a betegség csiráját, mely 
kivihetetlenné tesz minden jó akaratot, minden nemes 
kezdeményezést. Kell, hogy új vér ömlesztessék a nemzet 
ereibe, s hogy éltető erő hassa át az elszegényedett és 
összezsugorodva élő társadalmat. De hol található fel az 
az éltető erő ? Sem az emberek, sem a pártok nem ad-
hatják az t ; szükség van egy magasabb ihletre: az isteni 
szellem ihletére. Spanyolországnak a Mindenható felé kell 
fordítani szemeit, ezt mondván: Uram, ha akarod, meg-
gyógyíthatsz engemet! így biztosan megmenekül a veszély-
től; ellenkező esetben ez a »mulató« tömeg vakon rohan 
a közeledő vég felé. 

A La Revista Chrntiana szintén szemlét tartván 
a bevégzett tények felett és jelezvén a római egykáznak 
Spanyolország egész történetére gyakorolt végzetes befolyá-
sát, részletesen rámutat azokra a távoli földekre, a melyek 
az anyaországtól elszakíttattak. 

Az egyház, mondja a Revista, három századon át kor-
látlan úr volt a gyarmatok felett. Ezerszer is eldicsekszik 
azzal, hogy egyedül az ő befolyásának közönhető Spanyol-

ország. Ámde jelenleg eltagadhatlan lény, hogy ez a jó 
hírnév nincs meg már a gyarmatok előtt, sőt ép a leg-
nagyobb gyűlölet uralkodik az egyházi gyülekezetek és a 
római rendeletek ellen. 

Tökéletesen nyilvánvalóvá lett, hogy az Egyesült-
Államok hatalmát erejének és tüzérségének nagyobb volta 
mellett nagy mértékben támogatta az a gyűlölet is, mely-
lyel a benszülöttek viseltetnek azon Spanyolország iránt, 
mely őket ismételt kéréseik dacára sem akarta már fel-
szabadítani a klérus gyűlöletes igája alól. 

Ezek az egyházi rendek, a helyett, hogy az ő szomorú 
helyzetüket felismerték volna, a legbüszkébb dölyffel emle-
gették a Filippinákon végzett dolgaikat, egy, a kormány-
zóhoz intézett hosszú jelentésükben. Minden jogtalanságot 
a szabadkőműveseknek róttak fel, a kik tanaikkal és köve-
teléseikkel a lázadást költötték fel s így minden baj okozói 
lettek. »Miféle okot adtak arra a Filippinák vallási tes-
tületei, hogy őket annyi dühvel üldözzék ?« — kiáltanak 
fel ők. >Ah ! semmi mást, csak azt, hogy nagyon katho-
likusok, nagyon spanyolok, a jó és egészséges tanoknak 
támaszai és hogy már gyöngéknek mutatkoztunk Isten és 
a haza ellenségeivel szembenit Bizonyos, hogy a papok-
nak volt. okuk úgy ismertetni meg magukat, mint a dicső-
ség munkásait. Valóban pedig türelmetlenek voltak és 
üldöztek mindenkit, a ki nem az ő hitüket vallotta. Erre 
nézve nem is titkolóztak különben; sőt cinizmussal és 
hihetetlen vaksággal terjesztették elveiket. »Mint katholikus 
intézménynek — mondják Emlékiratukban — lelkünk 
teljes erejével kellett küzdenünk a vallásszabadság ellen, 
a gondolatnak, a sajtónak és a társulatnak egyéb hamis 
és gyászos szabadságai ellen, melyek mindannyian terjedni 
kezdtek az Archipeláguson. Ugyanily módon elvetjük a 
népoktatás szekularizációját is, mint az egyház jogaiba ütkö-
z ő t ^ így nyilatkoznak minden iratukban, melyet aláirtak 
az augusztinusok, ferencrendiek, domokosrendiek tartomá-
nyi főnökei és a Jézus társasága házának főbbjei. 

Spanyolország végre — folytatja a Revista — felis-
merhetné, hogy miért szűnt meg az Óceánon a pápás 
isteni gondviselés u ra lma; hiszen visszaidézve láthatja a 
keresztyénellenes régi rendszert, az üldözés és hitnyomo-
zás ördögi munkáját. 

Spanyolország és az Egyesült-Államok között csak 
növekednie lehetett az ellenszenvnek, mikor látták azokat 
a nehézségeket, a melyeket az evangélium terjesztése elé 
a klerikális reakció gördített az utóbbi években. Nem 
tudták tovább elhallgatni, hogy a »yankeek« azért ellen-
ségei Spanyolországnak, mert protestánsok; következőleg 
az a vélemény terjedt el, hogy a spanyol protestánsok is 
az amerikaiak barátai. Azt akarták ezzel elérni, hogy az 
amerikaiak ellen folytatott háború vallásháborúra vezes-
sen s az evangélikus spanyolok ellen is indíttassék meg, 
a kik pedig ép úgy, mint a katholikusok, a haza védel-
mére adták fiaikat és vagyonukat, tehát épen nem vol-
tak rosz hazafiak, a »yankeek« bűntársai és árulók. A 
Malagában és másutt felhangzó »halál a protestánsokra!« 
kiáltások ezért voltak; ezért okozott a Filippinákon tör-



téntek hire zendüléseket a nép között. Mégis a protestán-
sokra hárították ezeket a belviszályokat, miután a nép 
nagyon hitt papjainak. Vájjon nem ezek beszélték-e min-
denfélé, hogy a »yankeek«-nak, mert protestánsok, nincs 
vallásuk, sem hitük, sem erkölcsi életük : lehetetlen tehát, 
hogy azok az eretnekek legyőznék Spanyolországot, a va 
lóban keresztyén s főleg katholikus spanyol nemzete t?! 
Hisz ellátták a katonákat is emlékérmekkel és olvasók-
kal! Nem kellett volna-e szent Jakabnak velők és érettök 
harcolnia ; s nem kötelessége lett volna-e a pilári, cado-
vai vagy más Szűznek, hogy biztosítsa számukra a győ-
zedelmet ? ! Nem járt-e közben a pápai nuncius is, ki a 
hajóra szállt csapatoknak rendkívüli ünnepélyességgel osz-
togatta szent Péter áldását, a nélkül, hogy gondolt volna 
arra a problémára: hogy lehet az, hogy a pápa, a hívek 
közös atyja, a katholikusoknak más katholikusok kiirtá-
sára adja a maga áldását, még ha lázadók is, hiszen a 
>yankeek«-kai egyidejűleg a katholikusok is ott voltak a 
csa tában! Mily rettenetes csapás és mily gyász követték 
a győzedelmi Ígéreteket! De a klérus nem tartja magát 
legyőzőttnek és keresvén az okokat, melyek vereségüket 
okozhatták, ép ügy mint a Filippinákon élő testvéreik, 
nyájaiknak nagyon hiányos alárendeltségében fedezik fel 
azokat s abban, hogy a spanyol nép nem engedelmeske-
dik az anyaszentegyház rendeleteinek és türelmes a pro-
testánsok, a zsidók és a sectáriusok iránt. Meg lehetne 
nekik mondani, ha igazán tudni akarják, hogy Isten bün-
tetése volt a katholikus Spanyolországon, a protestáns 
Amerika terveinek pedig kedvezett. 

így irnak a spanyol lapok nemzetük helyzetéről s 
a papi, jezsuita hatalom átkos eredményeiről. Nem lehe-
tetlen, hogy a nagy nemzeti szerencsétlenség felrázta a 
papizmus állal elaltatott lelkeket s a felnyílt szemek meg-
látják az evangélium világosságát. Bárcsak így lenne; 
mert az aláhanvatlott spanyol nemzetet nem emelheti 
fel semmi más, mint Krisztus igaz, hamisítatlan evan-
géliuma. 

A Christinianisme után Lic. Rácz Kálmán. 

BELMISSZIÓ. 

Belmissziói értekezlet Budapesten. 
A budapesti két evangéliomi egyház körében a 

gyakoribb érintkezés és az egyház belső építése végett 
szervezett összejövetelek elseje február 27-én tartatott meg 
a Lónyay-utcai főgimnázium dísztermében. Az értekezlet 
intéző bizottsága egyik előző ülésében elhatározta, hogy 
az eszmecsere tárgyát főleg belmissziói kérdések alkossák, a 
miért az összejöveteleket is »belmissziói értekezletek«-nek 
nevezték e l ; hogy az értekezlet havonként egyszer, a hó-
nap második hétfőjén tartsa üléseit, melyek énekkel és 
imával nyittassanak meg és zárassanak be; hogy az ülé-
sekre egyelőre szűkebb körből csak az érdeklődő lelké-
szek, tanárok és világi urak hivassanak meg sib. 

Ily előzmények után jöttünk össze mintegy 60-an a 
jelzett helyen és időben. A közönség legnagyobb részben 
a fiatalabb lelkészek, a fő- és középiskolai tanárok és a 
világi urak sorából került ki. A megnyitó közének (137. 
dicséret 6. v.) elhangzása és Bachat Dániel főesperes 
buzgó fohásza után 

Dr. Moody András skót református lelkész vezette 
be a kitűzött thémát, magas színvonalon tartott beszéd-
del. Eféz. 5 : 14 alapján (Serkenj fel, te, ki aluszol) azt 
fejtegette: »Miért van szükség nálunk belmisszióra?« Az 
apostol szavaiból kiindulva, a belmissziót főleg hitébresz-
tésnek, a hit- és erkölcsi élet evangéliumi nemesítésének 
tüntette föl. Ezért belmisszióra mindig ott van szükség, 
a hol az egyházi élet meglankad; hatása pedig abban 
nyilatkozik, hogy a keresztyének hitét és életét Krisztus 
és az evangélium erejével fölélénkíti, megnemesíti és meg-
termékenyíti. 

Bizonyítékul az angol egyház történetéből számos 
példát idéz. Felhozza azt az angol papot, a ki a mult 
század végén a kor divatja szerint fényes prédikációkat 
tartott, de csak saját embeii bölcseségét hirdette, s hallgatói 
egyszer a bibliájába rejtett papírszeleten arra figyelmez-
tették: Mutasd meg nekünk egyszer már a Krisztust! A lel-
készt megdönbbentette a felhívás, forduló pontja lett éle-
tének : visszatért az evangélium egyszerű hirdetéséhez, a 
Jézus Krisztust kezdte prédikálni: hittel, erővel, közvet-
lenséggel. S íme néhány év múlva hitbuzgó, munkás, 
áldozatkész keresztyén gyülekezet képződött ki körülötte. 
Krisztusi hire krisztusi hitre ébresztette híveit. Idézi az 
angol egyház példáját, melyet a mult század végén a 
belmisszióból kiindult hitébredés szült újra. Ebből a hit-
ébresztésből keletkezett a világra szóló Traktatus-Társa-
ság, mely több mint 300 nyelven vallásos iratokkal látja 
el az emberiséget; ebből a nagy; keresztyén ébredésből 
támadt a világ legnagyobbszerű és legáldásosabb bel-
missziói intézménye, a Brit- és Külföldi Biblia-társaság, 
melynek áldásait a magyar protestánsok is évtizedek óta 
élvezik. Majd rámutat Skóciából a negyvenes évek bel-
belmissziói mozgalmára, a melynek Magyarországra az a 
hatása volt, hogy ebből keletkezett a skót missziói. Az-
után a negyven év előtti amerikai belmisszióból támadt 
nagy hitébredés üdvös eredményeit ismerteti, melyek az 
Egyesült-Államok protestantizmusának adtak nagy len-
dületet. 

A mondottakból látható, végezte erőteljes beszédét 
a buzgó lelkipásztor, hogy az evangéliumból táplálkozó, 
az evangéliumra támaszkodó belmisszióból hit- és élet-
nemesítő erő fakad, melyre bizonyára a Krisztus magyar 
követőinek is nagy szükségök van. Itt is vannak, a kik 
gyengék a hitben, a kik lágymelegek a buzgóságban; sőt 
vannak számosan, a kik közönyösek, hidegek s távol állnak 
a valódi keresztyén élettől; lehetnek hitetlenek és Krisztus-
tagadók is. Ezeket az eltévedt lelkeket akarja a belmisz-
szió, miként a jó pásztor az eltévedt juhot, a Jézus Krisztus-
hoz visszavezetni. Azért melegen ajánlja a belmisszió 
különböző ágaiban való buzgólkodást, mert az egészséges 



belső missziónak mindig hi!szilárdító és egyház építő 
hatása van. 

A nagy tetszéssel fogadott magvas beszéd után föl-
szólalt 

Dr. Szabó Aladár theologiai tanár, a ki a bei-
misszió egyéni oldalát emeli ki. As emberi lélek belmisz-
sziója : ez az első és a fődolog. Kezdete a bűnbánat, az 
a folytonos megtérés, mehe t Luther a keresztyén tökéle-
tesedés föfeltételének nyilvánított. Ez a folytonos bűn-
bánat lényegében állandó összemenése az egyénnek a Jézus 
Krisztussal. S erre három szempontból van szükség. Isten 
szempontjából, a ki mint szent, jó és végtelenül irgalmas 
mennyei Atya, azt akarja, hogy gyermekei hozzá hason-
lók legyenek. Az ember szempontjából, a kinek sem a 
földi jóllét, sem az élvezetek, sem semmiféle földi hata-
lom birtoka nem adják meg azt a jóságot és a vele járó 
boldogságot, a melyet a Krisztusban való szilárd hit nyújt 
az életnek. De szükség van végre a közélet evangélizá-
ciöja szempontjából is. A közélet az egyéni élet nemes-
ségéből meríti nemesítő erőit, s az egyéni erők satnyulá-
sából veszi romlását. Ha evangéliumi keresztyéni erő buzog 
és hat nemcsak a papban és a tanítóban, nemcsak a bíró-
ban és a tudósban, hanem a törvényhozásban, a keres-
kedőben, az iparosban és bármely foglalkozás emberében : 
akkor, de csak akkor nemesül meg és születik újra a 
család, a minek romlásán most annyian keseregnek ; akkor 
helyezkedik ethikai alapra a tudomány és művészet, a 
mit most annyian sürgetnek; akkor tisztul meg erkölcsileg 
a politikai és gazdasági élet, mire most annyian és méltán 
áhítoznak. Mert a nemzetek életének is, miként az egyé-
nekének, csak egy, egyetlenegy nemesítő és megtartó ereje 
van : az a magasabb isteni erő, melv a Krisztus evangé-
liumában szállott a földre. Az egyénnek és a nemzetnek ezért 
az erkölcsi megnemesitésért van szükségünk belmisszióra, 
hogy először magunk teljünk meg evangéliumi erőkkel 
s hogy azután bevigyük ezeket az életnemesítő erőket az 
egyéni- és a köziélekbe. A belrnisszionárius annak az 
életnemesítésnek az apostola, a melyet Jézus kezdett meg 
s az ő igazi követői mindenkor folytattak és folytatni 
kötelesek, hogy az evangéliummal meggyőzzék, a Krisztus 
lelkével megnemesítsék a világot. Ha ezt az életnemesítő 
munkát végezzük, akkor biztos sikerre számíthatunk, mert 
isteni alapra helyezkedünk; akkor munkásságunk a Jézus 
evangéliumának szilárd alapján minden ingadozást kerülve, 
minden kapkodást és bizonytalanságot levetkőzve, nekünk 
munkásoknak rettenthetlen bátorságot kölcsönöz, a világ 
pedig a szilárd következetesség hatalmával fogja magához 
vonzani. Azért serkenjünk fel és törjünk bátran előre; az 
evangélium nem szégyenülhet meg soha. 

Tetszés moraja követte a lelkes beszédet, mely után 
Szőts Farkas jelentkezett szólásra. Azt tartja, hogy 

a belmisszió a lelkek visszatérése a Jézus evangéliumához 
és az evangélium meggyökereztetése a lelkekben. Tehát 
az evangélium által való hitébresztés, hitnemesítés és hit-
terjesztés. Mindenütt szükség van rá, a hol a valláserköl-
csi élet meglankadt, a hol a lelkek bágyadtak, a hol 

a hit elerőtlenült, az erkölcsi élet meglazult. Már pedig 
korunk hit-világa és erkölcsi élete elvitázhatlanul belső 
sorvadásban szenved. Beteg a lélek, melyben megfogyott 
az egyéni keresztyén erély; beteg a család, melyben meg-
lazult az erkölcsi élet tisztasága; beteg az egyház, mely 
nem tud eléggé nemesíteni, irányozni, eszméltetni; beteg 
a közélet, melyben megfogyatkozott a nemesebbre törő 
ideálizmus. A betegség főoka a keresztyén hiterö meghá-
ny atlása. Ezt bizonyítja a mindennapi tapasztalat és a 
vallási statisztika. Ezrek és ezrek kerülik a templomot 
s pogányos elvilágiasulás vesz erőt a lelkeken. íme a 
statisztika a mult 1898. évről 410 lutheránus és 522 kál-
vinista. az új törvények óta összesen 1179 lutheránus és 
1557 kálvinista vegyes házasfelet mutat ki, a kik idegen 
vallásnak Ígérték el születendő gyermekeiket. Nem a hit 
meglazulásának szomorú jele ez? íme az 1897-dik évben 
1520 lutheránus és 2725 kálvinista gyermeket nem ke-
reszteltek meg hitközönyös szülőik. Nem gyászos bizonyí-
téka-e ez a hitélet elsatnyulásának ? íme szintén az 
1897-dik évben 1769 lutheránus és 586 kálvinista házasfél 
nem áldatta meg polgárilag megkötött házasságát egyhá-
zilag az Úr házában. Nem kétség elen bizonysága-e ez 
a keresztyén hitélet pusztulásának ? És ha mindezekhez 
bozzáveszszük a statisztikailag ki nem mutatott, de 
köztudomás szerint elég számos áttérési eseteket: nem 
azt kell-e mondanunk, hogy a hitélet ébresztő és erősítő 
belmisszióra olyan szükségünk van, mint a mindennapi 
kenyérre: s nem így kell-e felkiáltanunk az apostollal: 
Serkenj föl, te ki a luszol?! 

A ki tehát nem akarja tovább is tétlenül nézni 
drága anyaszentegyházunk e megdöbbentő pusztulását; a 
ki azt akarja, hogy a belső erejében ily rettentően meg-
hanyatlott protestantizmus ismét lábra álljon s vissza-
nyerje a magyar köztudatban a régi jó hírnevét; a ki 
szivéből kívánja, hogy ez a dicső múltú magyar protes-
tantizmus belső ereje megnövekedésével ismét visszasze-
rezze egykori népszerűségét s a magyar közéletre gyako-
rolt üdvös erkölcsi hatását : az fogjon kezet velünk, áll-
lon zászlónk alá. kezdjen munkába, az egyéni vallás-
erkölcsi és a közegyházi életnek a Jézus evangéliuma 
által való amaz ujjáalkotására, melyet az evangéliumi 
belső misszió írt a zászlajára Es tegye ezt annyival in-
kább, mert úgy az előbbre haladott külföldi egyházak 
példája, mint a hazánkban tett eddigi belmissziói kísér-
letek meggyőzőleg bizonyítják, hogy egyedül csak a Krisz-
tus evangéliumának isteni ereje képes regenerálni úgy a 
meglankadt egyéni hit-életet mint a megrőtlenült egyházi 
közéletet! 

Ezután Szilassy Aladár v. elnök köszönetet mondva 
az előadónak és a két felszólalónak, az értekezlet a 
márciusi ülés tárgyául ezt a themát tűzte k i : a sajtó 
a keresztyénség szolgálatában. 

A hangulatos ülés a 137. dicséret 7-ik versének 
eléneklésével és Haypál Benő budai lelkész záró imájá-
val véget ért, a közönség pedig emelkedett hangulatban 
szétoszlott. Krónikás. 



Mégis mozog a föld. 
Szíves baráti meghívás s a »Budapesti ref. ifjúsági 

egyesület* bizalma engedték meg nekem, hogy a nagy 
kálvinista Alföld két városát meglátogassam. 

Békésen február 18-án volt az ottani földműves egye-
sület felolvasó és zeneestélye; az első e nemben. Az 
egyesület elnöke Kecskeméti Ferenc, az egyik békési 
lelkész. Tagjai földművelők, a kik még nem rég büszkén 
nevezgették magukat ploretároknak, kiknek nem kell se 
Isten, se haza ; most pedig sóhajtva mondta az egyik: 
» Ó h U r a m ! olyan szépeket hallok én a Szentírásból, hogy 
az életem felét adnám, ha olvasni tudnék belőle.« 

Megkapó, hatalmas volt az estély ! Több mint 1500 
ember szorongott a különben elég téres városi-bérház 
nagytermében. Ott volt lehetőleg a község intelligenciája 
is. Izzott, forrott a levegő, úgy hogy gondolkozni kezdett 
az ember, imádság, vagy átok lesz-e ennek a sok szívnek 
hangulatából, ha egy dobbanásban összetalálkozik. És 
imádság lett. 

A munkások gyermekei az »Isten áldd meg a magyart« 
énekelték bevezetésül. Csak az arcok fehérje s a szemek 
néma könyüi beszélték, hogy micsoda mélységes imád-
ság az, hogy: 

»Balsors a kit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt !< 

Az elnöki megnyitó azt bizonyítgatta, hogy a mun-
kások legjobb barátja a Biblia. Az alelnök (a ki ezelőtt 
a szocialisták elnöke volt) a könyőrületről, Jézusról szavalt 
költeményt. Volt ezen kivül még vagy 12 száma a prog-
ramúinak, — igen ügyesen összeválogatva. Az egyik rámu-
tatott arra, hogv mivel tartozik a társadalom, az állam 
a munkásoknak; a másik meg arra, hogy a munkásoknak 
is meg kell bánniok bűneiket, csak úgy várhatják sorsuk 
jobbra fordulását; mert hiába a legjobb törvény is, ba 
nincs hozzá becsületes szív, a mely azt megtartsa. És 
dicséretére mondhatom a békési munkásoknak, hogy egy-
forma lelkesedéssel hallgatták mindegyiket. Ha jól hal-
lottam egy gazdatiszt, beszélgetés közben ezt mondta az 
egyik munkásnak: »Kár volt arról az éhező családról 
elszavalni azt a verset; sok keserűséget teremhet*.— »Nem 
úgy, Uram* — felelt tisztesség!udóan az én emberem — 
»nem ártott az senkinek, és igen jó az, ba meghallják az 
emberek, hogy hol fáj nekünk. Lássa, mi is mily türe-
lemmel hallgattuk, mikor mondogatták, hogy hol rothad 
bennünk, mert tudjuk, hogy az szolgál javunkra ; míg ha 
elhallgatják hibánkat, az csak népbolondítás*. Az pedig 
a mi a feddést így tudja megszívlelni, az erkölcsi erő. 

Megvallom, hogy eleinte bizonyos aggodalommal 
néztem a dolgok elé; de most csak tisztelettel adózha-
tom Kecskeméti Ferenc bátorságának, ki oda mert menni 
közéjük az Isten nevével, a haza szerelmével, a békesség 
zászlójával és ki tudta nekik adni a jelszót: »Előre! 
Jézus nevében !« 

Volt alkalmam azután egyleti helyiségükben felke-
resni az egyesület tagjait, a hol olyan okosan és nyu-
godtan tárgyaltak sorsuk javításáról, mint csak keresz-
tyén emberek tehetik. 

Az estély a »Szózat« eléneklésével ért véget. Ezt 
már maguk a munkások s az egész közönség énekelte. 
Úr és szegény, kicsi és nagy, tudós és tanulatlan könybe-
lábbadt szemmel énekelte: 

»A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra hely.* 

Minden szív megnyugodva, kibékültén távozott arról 
a helyről, a hol az Úr szemei előtt »találkozott a gaz-
dag a szegény nyel«. 

Hatalmas munka az, a mi Békésen megindult, s nem 
kell hozzá prófétaiélek elmondani, hogy ez a szociális 
kérdés szinte egyetlen megoldása; mert a szociális kér-
dést frázisokkal nem, csak igazsággal lehet megoldani — 
az igazság pedig az Úr Jézus és senki más. Adja Isten, 
hogy minél több helyen induljon meg efajta munka; 
akkor nem kell majd annyit sopánkodnunk az atheisták 
és felekezetnélküliek felett. 

Másnap volt alkalmam a »Békési Nőegvlet«-ben 
szólani. A nagy érdeklődés okára a nőegylet is a városi 
bérház nagytermében tartotta ülését. Szalay József nagy-
becskereki lelkészszel egyben azt igyekeztünk az egyesület 
szivére kötni, hogy egyedül a Jézusban megjelent szerelet 
képes megküzdeni a bűnnel és nyomorral. Reméljük, de 
láttuk is, hogy szavaink jó talajba estek. 

Este a »Békési ref. ifjűsági egyesület-*nek volt gyűlése. 
A szépen látogatott gyűlésen a tagok szavaltak, még pe-
dig igen szépen. Itt történt az a megkapó dolog, hogy 
a lelkész-elnök két kis gyermeke a két szám között csak 
kiállt a középre s elkezdték énekelni: »Föl barátim, drága 
Jézus zászlaja alatt!* Senki se mondta nekik, senki se 
biztatta őket, de valamit ők is tenni akartak Jézusért. 
Bizony-bizony, nincs olyan kicsiny, kinek szája dicsérni 
ne tudná Istent. Vajha mindenki arra használná. 

A békési ifjúsági egyletnek van helyisége. Az elnök 
két jókora szobát bocsátott rendelkezésükre a saját há-
zában. Van csinos könyvtáruk, járatnak sok jóravaló 
lapot, vannak játékszereik. Egyszóval az egyleti élet szé-
pen virágzik köztük. 

Mozog a föld, ha. az emberek minden erejükkel 
tartóztatnák is. Az életet meg nem tilthatjátok. A hol 
Jézus, ott az élet. 

Békésről Török-Szent-Miklósra vitt utam. És ott is 
mozog a föld. Legelőször láttam a pusztai konfirmán-
dusokat. 

Lehetlek úgy negyvenen ; de inkább több mint keve-
sebb. Sok közöttük olyan,, ki soha se látott iskolát, se 
betűt. Nagy része pápista uradalmi iskolák neveltje, a kik 
eme gondozás nélkül elvesznek a Jézusra nézve. Ha van 
Istennek tetsző munka a világon, úgy ez bizony nyal az. 
És az, különösen úgy téve meg, mint Kutas Bálint cselek-
szi. Lélek van a tanításban, lélek van a tanulásban. Ren-
desen azzal a kérdéssel szoktam meglepni a gyerekeket, 
hogy nos, miféle vallásúak vagytok. Még alig hallottam 
valahol olyan biztos választ reá, mint a török-szt.-miklósi 
konfirmándusok között. Nem a betűt hadarták, de a keresz-
tyénség legfőbb igazságairól tettek olyan tanúbizonyságot, 
hogy az angyalok bizonvnyal örvendeztek rajta odafenn 
az égben. Hogy mi mindenre kiterjed figyelme Kutasnak, 
mutatja az, hogy növendékeit még a spiritizmussal szemben 
is felfegyverzi. Ne nevessen senki! A magam füleimmel 
hallottam, mikor beszélték a gyerekek, hogy Kunigunda 
kisasszony, az uraság nevelőnője, miként citálta a János 
bácsi vagy az öregatvja lelkét a kis asztallal. S hogy 
milyen mélyen jár tanítása, szinte bámulatos, mikor ezek 
az egyszerű gyermekek magyarázzák a feltámadást az 
I. Korinth. XV. 35 stb. alapján. Mennyit papolunk, jaj-
gatunk a szórványokban levő hitsorsosaink elszeledése 
felett. íme a legegyszerűbb mód annak megakadályozására 
a mit Kutas kitalált. A kinek van atyjafia, annál lakik 
öt hétig, — a kinek nincs, azt jólelkű s nem mindig jó-
módú gyülekezeti tagok fogadják el. Néhányat a Szeretet-
egyesület segít, a lelkész pedig tanítja őket, nem kérdve, 



liogy mi jár érte. Nem is lehet az olyan tanííást földi 
áron megvenni. 

Van Török-Szent-Miklóson még Szeretet-egyesület és 
Ifj. egyesület is. Az első a keresztyén könyörület mun-
káját végzi, a másik az ifjak között munkálja az Isten 
országát. Örülök, hogy mind a kettőt láthattam. A Szeretet-
egyesületben épen azt az indítványt tárgyalfák, hogy nyárra, 
a nagy munkaidőben lebetegedő szegény asszonyok mellé 
ápolónőt küldjenek, nehogy a korai és kénytelen felkelés-
sel a szegény gyermekágyas anyák talán gyógyíthatatlan 
bajokat szerezzenek. Miket ki nem talál a szeretet! 

Az Ifjúsági egyletnek sok tagja van ; száznál jóval 
több. Ezek kedvvel járnak a két helyen levő egyleti helyi-
ségbe és nem hallottam én ott egyetlen helytelen szót 
sem; de láttam békés, tisztességes mulatozást, egészséges 
keresztyén ifjakat, kiket nem kelle édes anyjuknak a korcs-
mából haza veszekedni, vagy a bevert fejeket mosogatni. 

Részt vettem a vallásos esték utolsóján, sőt szeren-
csés valék ott szólani is az Úr kegyelméről Voltak három-
százan a résztvevők, pedig az akkori lanyha időjárás 
sokakat munkába hitt már. 

Legjobban meglepett engem mindeme dolgokban a 
gyülekezet tagjainak részvéte. A legegyszerűbb emberek 
is tevékeny részt vesznek a gyülekezeti életben. Néme-
lyek felügyelők a pusztai gyermekek közt és az ifjúsági 
egyleti helyiségekben. — mások a betegek látogatói, vi-
gasztalói, szegények istápolói a Szeretet egyesületben. 
Nagy az Ur hatalma, hogy az Ő dicsőségét így muto-
gatja a mi erőtlenségünkben. 

Búcsúzáskor egy keresztyén asszony atyámfia így 
köszöntött : »Isten vezérelje tovább is az egyenes úton!« 
Hadd adjam vissza e köszöntést az egész gyülekezetnek: 
»Isten vezérelje őket az egyenes úton!« 

Mozog a föld, még ha megégetik is azokat, a kik 
ezt hirdetik, még ha letagadnák is, a kik ezt hirdették. 
Mozgása csak itt-ott érezhető, mint a sziv dobbanása. 
De a szív verése, bár lüktetése csak a kebel bizonyos 
pontján érzik is, az egész test vérkeringéséről beszél. 
Igv bár csak itt és amott észlelhető még az evangélium, 
a Jézus szive dobbanása a föld mozdulásaiban, az egész 
testben keringő életről tesz az tanúbizonyságot; mert az 
evangélium Istennek hatalma minden hívők idvességére, 
először zsidónak, azután görögnek. 

Gergely Antal. 

K Ü L F Ö L D . 

Az anglikán püspökök akciója. — Smith 
jezsuita páter, mint a római kath. morál 

védője. — A szabad egyházak eszméje. 
A pápistás törekvések miatt az anglikán egyházban 

dúló belviszály, melyről már többször adtunk hírt, egyre 
növekszik. Míg a pápás egyházi szokásokat és szertartá-
sokat majmoló papok csak szórványosan akadtak : meg-
mosolyogták őket; de most, hogy a legközelebbi két év-
tized alatt számuk néhány ezerre fölszaporodott s számuk-
kal együtt s a püspökök lanyhasága miatt vakmerőségük 
is növekedett: a közvélemény egyre hangosabban zúdúl 
föl ellenök. A baj forrása nyilván abban áll, hogy az 
anglikán egyház fél-reformáció. Csak a pápasággal szakí-
tott, csak a nagyobb visszaéléseket szüntette meg s a 

középkorban alkotott dogmákat vetette e l ; de a püspöki 
hierarkhikus szervezetet meghagyta. Protestánsokul ismerve 
magukat, a katholikus nevezetet is megtartották. A püspöki 
szervezet és a megtévesztő katholikus név ajtót nyitott, 
melyen lassanként belopózott a szacerdotalizmus, a romá-
nizmus. Ma már több száz anglikán templom van, melyben 
a római missalét olvassák, s több ezer, melyben szentelt 
vizet és tömjént használnak, az oltáron gyertyát gyújtanak, 
a litániában Máriát és a szenteket invokálják és a fülbe-
gyónás intézményét a hívekre erőszakolni akarják. Már-
már azon a ponton állanak a dolgok, hogy az egyház 
két részre fog szakadni. A Vatikánban élénk figyelemmel 
kisérik, és gondolhatni, örömmel szemlélik a dolgok ilyetén 
folyását. Azonban, a római kúria reménye aligha fog 
valósulni, mert a romanizmus inkább csak a papokat 
szédítette el; a laikusok óriási tömege azonban a refor-
máció drága örökségét nem akarja elvetni. Protestáns 
akar maradni s a törvényszegő papok megbüntetését köve-
teli. Ez irányban nap-nap után gyűléseket fartanak, s az 
egyházi és politikai lapok szellőztetik a kérdést. A liberation 
society (a felszabadító egyesület) ügye nagy lendületet nyert 
az utóbbi időben. Ugyanis, a jobb lelkek abban keresik 
az egyháznak súlyos bajaiból való szabadulását, ha annak 
állam vallási jellegét megszüntetik. Valósággal be is lesz 
vágva az út a ritualizmus előtt, ha az egyház az állam 
és a patronátus gyámkodása alól fölszabadúl s a hívek az 
egyház ügyeinek intézésébe befolyhatnak. Remélhetjük, 
hogy ez meg is lesz nemsokára. 

A püspökök, mint fönnebb mondottuk, nagyon lany-
hán viselkedtek a rituálistákkal szemben. Nem is csoda, 
hisz maguk is többnyire ahhoz az irányhoz tartoznak. A 
legutóbbi kormányok, megfoghatatlan vaksággal megverve, 
a megürült püspöki székeket a romanizmushoz szító papok-
kal töltötték be. így történt azután, hogy az időnként, a 
püspöki konferenciákon az egyházi törvények megtartá-
sára hozott határozataikhoz nem igen ragaszkodtak. A 
följelentett rit.uálista papokat a behozott új szokások vádja 
alól igen gyakran fölmentették. Rámondották, hogy az a 
szertartás bizony pápistás izű, de hát a hitéletre nézve 
indifferens. Ettől azok persze még inkább vérszemet kaptak. 
Ehhez járult még, hogy a püspökök a maguk egyház-
megyéjükben nem egyöntetűen ítélkeztek. Most azonban, 
úgy látszik, a püspökök is kezdik megemberelni magukat. 
Több héten át tartott értekezletük eredményét még titokban 
tartják ugyan, de annyi kiszivárgott, hogy a becsempészett 
törénytelenségeket meg akarják szüntetni, és hogy minden 
püspök egy mértékkel fog mérni. Tehát ha egy püspök 
valamely kérdésben dönt, az egész püspöki kar szolidari-
tást vállal vele. Beszélik még azt is, hogy a parlament 
elé egy törvényjavaslatot fognak terjeszteni, a bajok orvos-
lása végett. 

Egy jezsuita páter, név szerint Shmith atya, nagy 
dologra vállalkozott. Dr. Horton ugyanis a mult évben egy 
prédikációt tartott a pápistaság veszedelmes voltáról, s 
többek közt felhozta, hogy a pápás egyház igen laza morált 
hirdet, a mennyiben megengedi bizonyos e-etekben a 



hazugságot is. Dr. Hortonnak eme vádja ellenében egyháza 
tanításának védelmére felolvasást tartott nem régen Shmith 
páter, arról, hogy *a katholikusoknak megvan-e engedve 
a hazugság ?« Es csakugyan sikerült neki megszilárdítani 
dr. Horton ama vádját, hogy a római katbolicizmus moral-
theológiája megengedi a szükségbeli hazugságot. A páter 
abból indult ki, hogy a társadalmi életben vannak esetek, 
mikor kénytelenek vagyunk »nem«-mel és »nem tudom «-
mai felelni, mert csak így őrizhetjük meg titkunkat, és 
ugyanekkor némileg igazat is mondunk. Például jön egy 
látogató valakihez s kérdi a cselédet: itthon van-e N. 
N. ur ? Az azt mondja : »nincs itthon* — holott igenis 
otthon van — de nem a látogató számára. És ez esetben 
senki se mondhatja, hogy hazudott volna. Vagy idézzük 
más példáját. A. tudakozódik B.-től C. vagyoni viszonyai 
felől. — B . »nem tudom«-mal felel, pedig jól tudja annak a 
vagyoni állapotát. Még sem hazudott, mert A. nem vár-
hatja B.-től, hogy C.-nek bizalmával visszaéljen. B. joggal 
fölteheti, hogy A. azt kérdezte tőle: »Ha szavát nem adta 
C-nek, mondja meg nekem, milyen anyagi viszonyok közt 
van C. ?« A komoly angolok azt mondják erre az okos-
kodásra: Meglehet, hogy a társadalmi életben sokszor 
használják ezt a kényelmes kisegílő eszközt; de az a moral-
theológia, mely védeni és igazolni tudja az ily »szükség-
beli hazugságot,« bizonyára széltében-hosszában él is vele, 
ha az >egyház* érdekei követelik. — Shmith páter vilá-
gosan demonstrálta, hogy a jezsuita »finis sanctificat 
média* és a »reservatio mentális* elvek ma is érvény-
ben vannak. 

Angliában a disszentereknek nevezett szabad protes-
táns felekezetek megértették az idők jelét. Részben, hogy 
a szabadságot mégse na mítéssel fenyegető romanizmus ter-
jedése ellen sikerrel működhessenek, részben, hogy kitű-
zött céljukat megvalósíthassák, időnként közös értekez-
leteket szoktak tartani. így a mult január hó közepe tá-
ján együtt tanácskoztak a baptisták, methodisták, presbi-
teriánok és congregácionalisták küldöttjei. Előttük dr. Clif-
ford értekezett a szabad egyházak eszményéről, melyei a 
következő négy pontba foglalva ismertetünk : 

1. A szabad egyházak főrendeltetése, hogy a híve-
ket szentekké nevelje. Nem olyan kalendáriombeli egy-
házi szentekké, hanem olyan férfiakká és nőkké, a kik 
otthon és házukon kivül, munkájukban és pihenésükben, 
a hét minden napján szenten és tisztán éljenek. 

2. Másik feladata a szabad egyházaknak a fele-
baráti szeretet terjesztése. Mely igen jó és mely gyönyö-
rűséges az atyafiaknak egyességben való lakásuk ; mely ál-
dott dolog, ha a keresztyén egyházi tagok szive és lelke 
összhangzásban van. Isten úgy akarta, hogy a felebaráti 
szeretet az egyházon belől fejlődjék ki és az egyház az 
egyetemes felebaráti szeretet kifejlődésének eszköze legyen. 
Ezért az egyházban nem szabad a kasztrendszer leg-
csekélyebb nyomát sem megtűrni, mert az emberiet-
len és keresztyéntelen. Külsőleg különbözünk egymástól, 
de az egyházon belül tanuljuk meg azt keresni, a mi nem 
elválaszt, hanem egyesít bennünket. 

3. A hittéritői szellemet foglalkoztatni, fejleszte-
nünk kell. 

4. Végül az egyház azért alapíttatott, hogy az igaz-
ság megszilárduljon a földön. Igazaknak kell lennünk em-
bertársainkkal való érintkezésünkben; az igazságot érvé-
nyesítenünk kell politikai és társadalmi intézményeinkben. 
Nem elég, hogy az igazságról fellengzően beszéljünk, ha-
nem gyakoroljuk is azt mindenkor és mindenben. 

A szabad egyházak egymáshoz való felekezetközi 
viszonyáról szólva, dr. Clifford kiemeli, hogy azért szö-
vetkeztek, hogy összevetett vállakkal munkálva, mindegyik 
egyház biztosabban elérhesse kitűzött célját. Azért arra 
kell igyekezniük, hogy az egymás iránt netalán táplált 
irigység, rosz indulat kiirtassék a keblekből. Teljes erő-
vel igyekezzenek az új-szövetséget a maga egyszerűségé-
ben és tisztaságában megtartani és megvédeni a roma-
nizmus és a Róma felé kacsintgató anglikánizmus ellené-
ben. A szabad egyházakhoz tartozó keresztyénekben 
semmi sem gerjeszthet oly szégyent, fájdalmat és botrán-
kozást, mint ez az újra töléledt romanizmus. Ez a moz-
galom tönkre akarja lenni, el akarja törölni nemzeti életünk 
legdicsőbb vonásait. Bár hiszi, hogy sokan őszintén és 
tiszta meggyőződésből csatlakoznak amaz irányhoz, de 
mégis mint csalás, árulás, álnokság és hazugság nyilvá-
nul a romanizmus az anglikán egyházban. Orvul támadja 
meg az angol egyházat, hogy protestantizmusából meg-
foszsza. Krisztus helyére az áldozárt akarja állítani; a 
személyes vallást egy érzéki és a papi tekintélyen ala-
puló vallásrendszerrel akarja fölcserélni. A szabad egy-
házak tagjainak tehát támogatniok kell az evangéliumhoz 
hű anglikánokat; annyival is inkább, mert a püspökök-
ben bizni s azoktól jót várni nem lehet, mivel azok 
maguk is többnyire tagjai a romanizáló titkos társulat-
nak. Másik kötelességük pedig az, hogy híven ápolják 
maguk között az egység, az összetartozandóság érzetét. 
Ezt az egyesülést ép úgy nem a szabad egyházak értekez-
lete teremtette, miként a kis ibolya nem teremti a ta-
vaszt. Ismerjék fel a törekvésben Krisztus szellemének 
munkáját. Egymás mellé sorakoztak, mert velük van a 
Krisztus. A legutóbbi 30—40 év nagy eseményei erről 
tesznek bizonyságot. Ha visszatekintenek, látniok kell azt 
a szellemi és erkölcsi impulzust, melyet a Krisztustól vet-
tek, hogy az ő akaratát megvalósítsák. 

Chr. W. után — a — s . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Egy érdekes és rendkívül ritka könyvecske akadt a 

minap a kezembe. Címe : Die alté Religion, das ist ein 
Tractat, darin ganz herrlich, kurtz und sinnreich aus 
der H. Schrifft, aus der Antiquitat, und aus der Vcrnunfft 
erwiesen wird, dass die Religion der evang. Kirchen die 
uhralte Religion, und hingegen die Religion der römischen 
Kirche eine neue und von Menschen erfundene Religion 
sei«. írója Hall József, endoni angol püspök; németre for-
dította Grossgebauer Theophilus, rostocki lelkész. Megje-
lent kis 8-adrét alakban 1662-ben majnai Frankfurtban. 



289 lapból áll. Tulajdonosa Szánik Ernő, eperjesi ev. ta-
nító. Polemikus irányú mű, a mely az írás és az ész vi-
lágánál sorra ismerteti a ker. egyházak tankülönbségei-
nek történeti keletkezését; a római egyháznak tulajdonítja 
az egyházszakadás tényét, s az egyes íanalakok és visz-
szaélések földerítésénél mindenütt apologétikai alakban az 
irást és az észt hivja segítségül. Az ev. prot. s a római 
tanrendszernek egyetlenegy pontja sem kerüli ki körül-
tekintő figyelmét. Mélyen járó mű, mely a ker. egyházak 
symbolikus tanfogalmaiban igen nagy jártasságot árul el. 
Fejtegetéseinek eredményét egy 26 thezisből álló »Appen-
dix*-ben foglalja össze. A prot. polemikai tudományosság-
nak s a bibliográfiának tudomásáúl jeleztük e ritka köny-
vet, a melynek nyomára sehol sem tudtam jutni. A ré-
giekről való megemlékezés ma is csak tanulságunkra 
szolgál. Fölhívom tehát e műre az érdeklődők szives 
figyelmét. 

A »Chronilc der christl. Welt* 6. száma érdekes 
statisztikát közöl a német gyarmatok missziójáról. A né-
met prot. missziótársulatok száma 16, a melyek 770 euró-
pai és 3887 benszülött misszionáriust foglalkoztatnak és 
látnak el. 5—6 millió márka áll évenkint missziói cé-
lokra rendelkezésükre. Ezzel szemben a német róm. kath. 
misszió 106 misszionáriust, 112 laikus testvért és 74 misz-
szionárius nővért foglalkoztat. A misszionáriusok között 
franciák is találhatók. Közelebbről Khinában 44 ev. prot. 
misszió-társulat működik, 152 stáción, 683 misszionárius-
sal és 560 segéddel. A khinai prot. keresztyének száma 
150 ezerre tehető. Az utolsó 5 év alatt 30 ezer tért át 
a keresztyénségre. 706 gyülekezete van a khinai prot. 
missziónak, a melynek iskoláiban 14 ezer fiú, és 21 ezer 
leánygyermek tanul. E gyülekezetek 79 ezer márkát áldoz-
nak a gyülekezeti élet ápolására és fejlesztésére. 

Éjszaki Némethon keresztyén egyesülete, mint Luthardt 
lapjában olvasom — fenállása óta 150 kitűnő vallásos 
könyvet adott ki. Tagjainak száma fokozatosan emelkedik. 
1897-ben kiadta »Der Liebe Kraft*, »Evangelienpredig-
ten«, »In Treue Fest* és >Die Revolution der Jahre 1848/49* 
című jeles népies iratokat. Mult évi bevélele 37 ezer márka, 
kiadása 20 ezer márka. 1898 ra 16 ezer márka fölösleg-
gel záródott a számadása. A tagok évi 3 márkáért kapják 
az egyesület könyvilletményeit. Ez az egyesület egyike 
azoknak a német prot. egyesületeknek, a melyek a leg-
nagyobb áldással szolgálják az evangélizáció szent ügyét. 
Nálunk fájdalom még mindig csak a kezdet kezdetén 
vagyunk az evangélizáció dolgában! 

A jelenkori vatikáni politika foglalkoztatja ismét 
élénkebben a prot. sajtót. így a »Chronik der christl. 
Welt* 6-dik száma a »Frankfurter, Ztg« egyik hosszabb 
cikke nyomán a következőket í r j a : A pápás világuralom 
ujabb érzékeny veszteségei dacára a spanyol-amerikai 
háború s a keleti protektorátus kérdéseiben megint emel-
kedőben van. Az intransigensek törekvései nevezetesen 
űjabban arra irányulnak, hogy a pápaság szuverén jel-
legét vitassák és szorgalmazzák az egész vonalon. Ép azért 
szívesen látták volna, ha a pápa részt vett volna az anar-
kisták ellen irányzott értekezleten. Célúkat el nem érték, 
sőt a pápa fájdalmára e konferencia nemcsak hogy Rómá-
ban, de épen a vatikáni halom közvetlen szomszédságában 
ülésezett, a mivel megint csak azt dokumentálták a nagy-
hatalmak az egész világ előtt, hogy az örök város Olasz-
ország fővárosa. De más fájdalmakat is okozott a pápa-
ságnak Amerika. Mindenki tudja, hogy a római katholikus 
egyháznak az Egyesült-Államokban való szabad fejlődése 
nagyon kellemetlen a pápának. Az ottani róm. katholikusok 
egészen modern demokratikus jellegűek. Emlékezhetünk 
arra, hogy a vatikán annak idején George Henry »munkás 

lovagjait* elitélte ; a 70 amerikai püspök azonban, Gibbons 
kardinálissal az élén a lovagokat védelmébe vette. Hecker 
páter demokratikus mozgalma sincsen Ínyére a pápaság-
nak, a melyet a »Revue Chrétienne* egyenesen »új pro-
testantizmusnak« s »a róm. kath. egyházra veszedelmes 
mozgalomnak* deklarált. 

Az Amerika és a vatikán közötti ellentétnek tulaj-
donítandó az, hogy újabban a pápa apostoli levelet akar 
intézni Gibbons bíboroshoz. És tényleg, az újvilág latin 
köztársaságaiban égetően szükséges az egyház reformja. 
A magasabb és alsóbb klérus ott nemcsak a kormányok-
nak, hanem a Vatikánnak is kellemetlennek bizonyult, 
sőt némely köztársasági kormányok meg is szakították a 
Vatikánnal a diplomáciai érintkezést. Azt olvassuk ugyanis, 
hogy a délamerikai r. kath. papság politikai és morális te-
kintetben elvadult. Politikailag annyiban, a mennyiben 
a nagy tömeget — mint az Olaszország és Kolumbia 
közötti konfliktus igazolja —• teljesen kénye-kedve sze-
rint használja föl a kormányok mellett vagy ellen. Mo-
rális tekintetben pedig elvadult a papság azért, mert 
nagyon is szóról szóra veszi azt a finom megkülönbözte-
tést, a mely szerint a papság csak a nőtlenségre, a szer-
zetesség ellenben a szűzies tisztaságra is kötelezhető, és 
tényleg a papság legnagyobb része, a hívek nagy meg-
botránkozására, konkubinátusban él. Im ez az erőltetett 
papnőtlenség gyümölcse Amerikában. Hogy ez állapotokon 
segítve legyen, délamerikai kollégiumokat létesített a pápa 
Rómában. A délamerikai klérus azonban máris zúgolódik 
a pápai intézkedések s a célzott reformpapság meghono-
sítása ellen. A délamerikai püspök a pápával egyetértő-
leg egy Rómában tartandó zsinattól várja az állapotok 
javulását. Hogy vájjon lesz-e annak némi eredménye a 
papság erkölcsi megjavítása tekintetében,— majd megválik. 
Továbbra is figyelemmel fogjuk kisérni e mozgalmakat. 

Poroszországnak a szentszéknél való diplomáciai 
képviseltetése foglalkoztatta a minap a berlini parlamen-
tet. így a közoktatásügyi tárca tárgyalásánál Eynern ki-
jelentette, hogy ez a szentszéki képviselet nem tudta so-
hasem elhárítani a papság és a porosz állam közötti 
konfliktusokat, sőt egyenetlenséget és békétlenséget ered-
ményezett minden egyes beavatkozásával; mivégből Niebuhr 
emlékirataira és Mirbt tanárnak nem régen tartott magde-
burgi előadására figyelmeztetett. A pénzügyminiszter ki-
fejtette, hogy a kormány a Vatikánnál való porosz kép-
viseletet a jövőben is a célszerűség szempontjából fenn 
akar ja tartani. A centrumpártiak közül dr. Porsch kép-
viselő e kérdés tárgyalása alkalmából azt hangoztatta, 
hogy a Canisius-féle hírhedt pápai encvklika nem szidal-
mazta (?) a mai evang. egyházat, s tagadta, mintha az 
olasz »Voce della veritá* hivatalos jellegű organuma volna 
a szentszéknek. Limburg képviselő pedig kifejtette, hogy a 
valikánnál való képviselet betöltésénél a legnagyobb óva-
tossággal kell eljárnia a kormánynak, s nagyon ügyes és 
tapintatos képviselőkre van ott szükség. Ilyen értelemben 
nyilatkozott Friedberg, lipcsei egyházjogtanár is, Mirbt 
tanár ismeretes magdeburgi előadásának ismertetése al-
kalmából. Sajnos azonban, hogy a hírlapok közlései sze-
rint a »Voce della veritá* évi 40 ezer líra szubvencióban 
részesül a vatikán részéről. 

Ausztriában erősen terjed az antiklerikális mozga-
lom. Szerencsétlen pártoskodó politikai viszonyai szülték 
azt. Az »Ev. Bund* és a »Gusztáv Adolf-egylet* erősen 
pártolja, sőt támogatja e mozgalmat. A protestantizmusra 
való áttérések igen gyakoriak. A vallásos nemzeti irányú 
népkörök inkább az ó-katholicizmushoz, a tisztán politi-
kai irányúak ellenben a protestantizmushoz hajlanak. E 
mozgalom iránt a legnagyobb érdeklődéssel viseltetünk 



mert az elnyomott osztrák protestantizmus végrevalahára 
megérdemli a szabadabb mozgolódást. Különösen Steier-
mark, Tyrol és Csehország vidékein erősen hódít az 
ó-katholicizmus. Csakhogy Ausztria szerencsétlen politi-
kai viszonyai nagy akadályára vannak a protestantizmus 
vagy a reform-katholicizmus terjedésének. 

De a vatikáni jezsuita rendszer gyümölcsei másutt 
is megértek. így Olaszországban Campello, Miraglia és 
Negrani buzgó vezérlete mellett igen örvendetesen halad 
a pápaellenes evang. katholicizmus ügye, a melynek egyik 
főhelye a klasszikus Milánó. A francia katholicizmus körén 
belül is reformok észlelhetők, s napról-napra jobban ter jed 
az evangéliumi mozgalom a papság körében. Csak a prot. 
Németország az, a hol mai napig is diadalát üli a pápás 
világuralom, bár másrészt Sehell würzburgi tanár »Kriti-
kai katholicizmusa« s az »Augsb. Alig. Ztg.« ismeretes 
egyházpolitikai levelei sok gondot okoznak a kúriának. Az 
ultramontán és politikaellenes katholicizmus kezd tért 
hódítani mindenfelé, ha mindjárt Hammerstein jezsuita a 
pápás római vallásban látja is »a jövő vallást* a dogma-
ellenes keresztyénséggel és az orthodox protestantizmussal 
szemben. Persze Róma nem tűri meg a kritikát. így a mi-
nap is encyklikát adott ki a pápa az írásmagyarázat 
használatáról, a melyben óva inti tudósait és kiskorúságra 
szokott híveit »bizonyos új nézetektől« és > különösen a 
liberális prot. és ó-kath. irásmagyarázatoktól.* Ez alapon 
a würzburgi Sehell vagy Scholtz, kik a tudományos kritika 
elvét vitték bele az irásmagyarázatba, mindenkoron gyanú-
sak az irás római csalhatatlan magyarázója előtt. Nem 
kisebb ember, mint a nagy tudományú Döllinger mon-
dotta azt, hogy a pápás exegesis, mint »corpus mortuum* 
s általában az egész pápás francia, olasz vagy spanyol 
theológia, mely az idők kerekeit visszafelé: a közép-
korba szeretné fordítani, fejlődésre képtelen. Pápás tra-
díció és tudományos kutatás teljesen kizárják egymást. 
Hisz a pápás theológiában a dogma korrigálja az irást 
és a történetet. S a szellemnek ama babylóniai fogsága 
a melybe a jezsuita vatikánizmus a maga világát szo-
rította, olyan tikkasztó levegőt eredményezett mindenfelé, 
hogy azon csakis az evangélium megtisztító és újjáteremtő 
ereje, és korántsem Lourdes szentelt vize vagy a Mária-
kultusz tömjénfüstje segíthet. A mai hivatalos pápás egy-
ház, mely a jezsuitizmussal mindenben azonos, egy élettelen 
cadavernek a képét mutatja az egész vonalon. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** Kálvin Institúciója magyar nyelven Néhai 

Szász Domokos erdélyi püspök, a M. P . Iro-
dalmi Tá r saság Kolozsvárt t tar tot t mult évi 
közgyűlésén ezer fr tot adott át a társulat t i tká-
rának alapítványul theologiai jeles művek kiadá-
sára ; később pedig, nem sokkal halála előtt, 
alapító levelet küldött a tá rsaság választmányá-
hoz. Alapító levelében azt írja, hogy az alapít-
vány egyik fele forgalmi tőkét képezzen, mely 
a M. P. I. T. által megál lapí tandó mű nyomtatási 
költségeit fedezze. Minden egyes műnek a M. P. 
1. T. kiadványai sorában és cége alatt kell meg-
jelennie. A kiadandó művekre nézve csak annyi 
az alapító kikötése, hogy előfizetés útján első kiad-
ványa Kálvin Institúciója legyen, melyet Nagy 

x Kár oly kolozsvári theol. t anár már el is készí-
tett. — Ezt az alapító levelet a M. P. I. T. 
legutóbbi választmányi ülése tudomásul vette 
ós megbízta a t i tkárt , hogy lépjen ér intkezésbe 
a fordítóval és a revizorokkal s az alapítvány-
ban fölajánlott 500 írttal támogassa az Institúció 
magyar kiadását, melynek előfizetés ut ján való 
megjelenése, ha a közönség is megteszi a ma-
gáét, biztosítottnak látszik, (F.) 

** Tompa hátrahagyott papi dolgozaitaból, a 
mint örömmel halljuk, az első kötet, mely ünnepi egy-
házi beszédeket tartalmaz, húsvétra megjelen. A kiadó 
Ferenczi B. Miskolczoa a magyar prot. közönség párt-
fogásában bízva bocsátja ki, s hiszszük is, hogy a hosszas 
vajúdás után elvégre megjelent nagybecsű írói hagya-
ték szerzőjéhez méltó figyelemre és támogaíásra talál. 
A legszívesebben ajánl juk! Előfizetéseket még a mű meg-
jelenéséig elfogad a kiadó, egy kötetre 1 frt 50 kr., ket-
tőre 3 írtjával. 

E G Y H Á Z . 

S z e m é l y i hir . Hegedűs Sándort, egyházkerületünk 
világi főjegyzőiét, a budapesti ref. egyház főgondnokát 
Ő Felsége, az új Széli-féle kabinetbe kereskedelemügyi 
miniszterré nevezte ki. — A méltó kitüntetéshez melegen 
gratulálunk, s örvendünk, hogy egyházunknak egy hü fia 
emeltetett fel e kiváló és nagyfontosságú méltóságra. Az 
Istennek s a hazának igaz szeretete vezessék működé-
sében ! 

Az ev. ref. e g y e t e m e s k o n v e n t folyó évi ülését, 
a mint értesültünk, az elnökség április hó 10-re szándé-
kozik összehívni Budapestre, minthogy ez üléssel a kon-
gruai-ívek átvizsgálását, a mi június hava előtt nem tör-
ténhetik meg, nem lehet bevárni. A konventre fölterjesz-
tendő ügyiratok haladéktalanul Kun Bertalan tiszáninneni 
püspök úr címére, Miskolcra küldendők. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A hodniéri ref. egyház, a fia-
talon elhunyt Gaal Lajos halálával megürült lelkészi állás! 
György Ferenc, ercsi-i missziói lelkészszel töltötte be. — 
Szathmár-Németiben a gyülekezet Pótor Dániel, újlaki lel • 
készt választotta meg lelkipásztorává. 

A n a g y k ö r ő s i ev. ref. e g y h á z körében a mult 
vasárnap ment végbe a presbyter- és főgondnok-válasz-
tás. Ny. Szabó Ferencz, eddigi főgondnok polgármesterré 
történt választatása folytán nem vállalkozott többé e díszes 
állásra, s így utódjának V. Faragó Ambrus földbirtokos 
választatott meg 460 szavazattal. Szentpétery Sándor 
ügyvéd 68 szavazata ellen. Az új főgondnokhoz szép re-
ményeket fűzhet a nagykőrösi egyház, mert Faragó Am-
brus már több ízben adta bizonyságát nemes buzgóságá-
nak és áldozatkészségének. így a debreceni ref. egye-
temre 5000 f'rtos alapítványt tett s legújabban is a kis, 
alakulásban levő kocséri ref. egyház részére templom-
építésre alkalmas telket vásárolt 2000 frlért. — A pres-
byter-választás csaknem egyhangúlag ment végbe. Tizen-
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két új presbytert választott a gyülekezet, a kik közül 9 a 
gazdálkodó osztályhoz tartozik. A tanító-testület az egy-
háztanácsba képviselőül H. Kiss Kálmán praep. igazgatót, 
mint egyúttal a helybeli ref. népiskolák igazgatóját és 
GyŐrffy László tanítót; a tanári kar pedig újból Benkó 
Imre főgimn. tanárt választotta meg. 

N é p m o z a l m i s ta t i sz t ika . A tiszáninneni ref. egy-
házkerületben a múltévben a születések száma 9119 volt, 
a halálozásoké 6651 ; házasságot 1683 tiszta, 468 vegyes 
pár kötött, összesen 2151; áttért 47 egyén, kikeresztel-
kedett 3, kitért 102; házassági megegyezés javunkra 45, 
veszteségünkre 56 esetben történt. A lélekszám egyház-
megyénként a következő: Abaujban 34,647, Alsó-Borsod-
ban 61.309, Alsó-Lemplénben 49,105, Felső-Borsod-
ban 25,941, Felső-Zemplénben 14,610. Gömörben 29,895, 
Tornában 9402, Ungban 25.370. A kerületi lékekszám: 
250.279. Legnagyobb lélekszaporodás a mult évihez vi-
szonyítva : Gömörben 730, azután Alsó-Zemplénben 726. 
A nagy emelkedést a szórványok s fiókegyházak hívei-
nek az összeírása okozza, a mi eddigelé figyelmen kivül 
volt hagyva. (Sp. L.) 

A p o z s o n y i vér törvényszéknek , ma márczius 
5-én van 225 éves fordulója. Méltó, hogy kegyelettel 
emlékezzünk meg magyar protestáns egyházunk hithű vér-
tanúiról. Ma már, Istennek legyen érte hála, nem kell gálya-
rabságot szenvedni evangéliumi hitünkért; de a szellem, 
mely eme rettenetes szavakat adta Széchenyi György 
szájára : »Most oly hurkot készítettünk a magyar protes-
tánsok számára, melyet ha sikerül nyakukba rántanunk, 
az evangéliumi vallás Magyarországon soha többé lábra 
nem áll« — ha változott formában, de él és ellenünk tör 
ma is. Azért tehát nem kevésbé szükséges az éberség, a 
hű munkálkodás. Tiszteljük meg vértanúink emlékezetét 
azzal, hogy híven szolgáljuk egyházunkat mi is, mint ők 
tevék! 

A t e m p l o m é p í t t e t ő k u t a s i e g y h á z ügyét mele-
gen ajánljuk a hazai református egyházak munkás szere-
tetébe. Kutasnak, ennek a Somogy megyében fekvő egy-
háznak a községben lévő temploma és lelkészlakása 
1773. évben erőszakosan elvétetvén, a kutasi ev. ref. 
egyház tagjainak a falun kivül egy erdő szélén volt sza-
bad templomot és a lelkész lakását 1774. évben megépí-
teni. De mivel az idő a templomot annyira megrongálta, 
hogy újat kell helyette építeni, a kutasi ev. ref. egyház 
tagjai elhatározták, hogy a községben fogják a templomot 
és a lelkész lakását felépíteni; de erre a maguk erejéből 
képtelenek, mivel az egyház fizető lelkeinek száma 
csak 300 (pedig minden 12 évet betöltött lélekre vettetik 
ki egyházi adó), kiknek a lelkészi, tanítói állomás fenlar-
tása és az egyház kiadásainak fedezése miatt 1500 forin-
tot kell évenkint fizetniök, mivel az 1845 évi tagosztály-
kor a kutasi földesurak a lelkésznek és tanítónak föl-
det nem adtak. Az egyház tagjai a nagy adó miatt, a 
templomot, paplakot a faluba beépíteni, fundust venni 
képtelenek, azért fordulnak kérő szózattal az ev. ref. 
egyházakhoz, esedezve, hogy őket szent célúkban gyámo-
lítani szíveskedjenek —• Valóban méltók a segítségre. 

A h i t h a g y á s s z o m o r ú példája a következő eset, 
melyet Lapunk egyik olvasója küldött be. A megyaszói 
ev. ref. egyház tanítója, Hankó Adorján, nem rég esküdött 

örök hűséget a tállyai róm. kath. templomban az ottani róm. 
kath. orgonista-kántor leányának. A derék (?) tanító előbb 
rezerválist adott, hogy minden születendő gyermekét a róm. 
kath. vallásban fogja neveltetni. — Ebben az egészen megbíz-
ható kézből vett tudósításban nem csak rút hithagyás ténye, 
hanem az egyházi hivatalnoknak hivatala elleni hűtlen-
sége is foglaltatik. Ilyen esetek hallatára elborúl az egy-
házias lélek és önkénytelenül azt kérdezi: hát nincs a 
roformátus egyházban semmi egyházi fegyelem? 

I S K O L A . 

Az óvónők taní tó i v i z s g á l a t a ügyében a kultusz-
miniszter azt a könnyítést tette, hogy miután az óvónők a 
zongorázásban, a mely eddig kötelezett vizsgálati tárgy 
volt, kevésbé járatosak s a szükséges gyakorlatot nehezen 
szerezhetik meg, — ellenben a hegedülést az óvóképezdék-
ben is tanul ták: ezentúl a zenéből szabadon választhat-
nak a zongora vagy hegedű között. 

Taní tónőképző . Az első magyar ref, tanítóképző 
Debrecenben — mint a jelek mutatják — csakugyan meg-
valósul és pedig rövid idő alatt. A város e célra már 
megszavazott 20,000 frtot, a debreceni egyház pedig febr. 
26-án tartott presbyf.eri gyűlésében, építési költségekre 
20,000 frtot, a feníartása évi 2000 frtot. Az egyházkerü-
letre vár még 10,000 frt építési és 1500 frt évi fentar-
tási költségnek a megajánlása. Semmi kétség az iránt, 
hogy a kerület ez áldozatot meghozza s így a szükséges 
építkezések befejezte után a tanítónőképző valószínűleg 
már az év szeptemberében megnyilhat. — A beruhá-
zásra még szükséges 10,000 frt a három áldozatkész 
faktor közreműködésével kétségkívül szintén fedezve lesz. 

Megnyí l t ö sz töndí j -a lap í tvány . A 80-as években 
Pap József né, Zágoni Sára mintegy 30.000 frtot hagyott 
a debreceni ref. egyházra, hogy annak kamatai elszegénye-
dett debreceni ev. ref. iparosok árvái között ösztöndíjul 
osztassanak ki. A hagyatékból eddig még a felmaradt terhe-
ket törölték s most ennek megszűntével az egyház 18 ösz-
töndíjatlétesített az alapítvány kamataiból, tizenkét 60 frtost 
a fiú- és hat 40 frtost a leányárvák részére. A kamatok 
egyharmad része folyton tőkésíttetik. Az egyház Pap Jó-
zsef és Zágoni Sára sírja fölé díszes sírkövet állíttat. (J.) 

F ő i s k o l á k ér intkezése . Az utóbbi időben a deb-
receni és sárospataki főiskolák sűrűn váltják ki egymás-
sal meleg testvéri érzületüket. A két anyaintézet között 
fennálló testvéri viszonynak volt egyik felemelő tanú-
bizonysága febr. 16-án Debrecenben a Csokonai-kör ünne-
pies felololvasó ülése is, a mikor Szinyei Gerzson, sáros-
pataki theol. tanár tartott nagyhatású, érdekes felolvasást 
a XVIII-ik század társadalmi és műveltségi állapotáról. 
Az ülést követő vacsorán elhangzott lelkes tósztok mind-
annyian a Debrecen és Patak közötti testvéries ölelkezés-
ből támadtak. KissAron püspök és Csiky Lajos akad. igaz-
gató közösen tettek Ígéretet, hogy a theol. ifjúságot még 
ez év folyamán elvezérlik Sárospatakra s ilyen módon igye 
keznek a jó viszony kötelékeit még szorosabbra fűzni. (J.) 



Védekezés a tüdó'vész ellen. A kultuszminiszter, 
a székesfővárosi tanfelügyelő útján fölhívta a fővárost, 
hogy a tuberkulózis ellen már az iskolákban tegye meg 
az óvóintézkedéseket. A miniszter leiratában hivatkozik 
arra, hogy az ország lakosságának tíz százaléka tuber* 
kulózisban hal meg, s azért szükséges, hogy már az isko-
lában megtegyék az óvóintézkedéseket. Fölhívja a minisz-
ter a fővárost, hogy a tüdőbeteg tanítókat lehetőleg a 
kültelken alkalmazza, s azután felsorolja, hogy micsoda 
óvóintézkedéseket tegyenek az iskolában. Nagvon fontos-
nak mondja a miniszter, hogy a tanítók lehetőleg oszlas-
sák el a szegény nép tévhitét, hogy a tuberkulózis gyó-
gyíthatatlan. A miniszter megküldötte a belügyminiszter 
által kiadott kis füzetet, a mely népies modorban mondja 
el a szükséges tennivalókat s hasznos tanácsokat ad a 
közönségnek. A füzet címe: A tüdővésztől való óvako-
dásról. 

Az ezer állami iskola első sorozata. A millen-
nium emlékére felállítandó ezer állami népiskolából az 
elmúlt évben 134-et állítottak fe1. Az erről szóló jegyzéket 
a kultuszminisztériumban most állították egybe. E szerint 
a 134 állami iskola közül magyar vidékekre esik 57 
iskola, nemzetiségi vidékekre pedig 77. Százalékos arány-
ban a legújabban felállított állami népiskolák 43 száza-
léka szolgálja a már meglévő magyarság kulturális cél-
jait, 57 százaléka pedig hódítási célokat tart szem előtt. 
Egy-egy iskola államosításának sürgős voltát a követ-
kező négy szempont szerint ítélték meg: 1. Első sorban 
oly községekben államosították a népiskolát, a hol a 
magyar elem kisebbségben volt és ezek számára jó nép-
iskola nem volt a községben. 2. A hol a magyar elem 
többségben volt, de jó iskola nélkül tengődött a magyar 
kultura. 3. A hol tiszta magyar volt a lakosság, de a 
a hitfelekezetek és községek jó iskolát, nem tudtak fen-
tartani. 4. Tisztán nemzetiségi községekben, a hol rokon-
szenv nyilvánul az állami iskola fölállítása iránt. Jóllehet 
tehát, csak negyedik helyre szorult a nemzetiségi vidéken 
való állami iskolaállitás, mégis az ezer állami iskolának 
már első sorozatában 57 százalékrész a nemzetiségi vidé-
keknek szól. 

EGYESÜLET. 

A M. Prot. Irodalmi T á r s a s á g február 25-én 
előbb pénzügyi bizottsági, majd választmányi ülést tartott. 
A pénzügyi bizottság az 1898. évi számadást és vagyon-
kimutatást vizsgálta meg és az 1899. évi költségvetést 
állapította meg. Az ülésen Hegedűs Sándor elnökölt és 
György Endre, Perlaky Elek, Petri Elek, Szilassy Aladár, 
Szőts Farkas bizottsági tagok és Bendl Henrik számadó 
pénztárnok voltak jelen. A pénzkezelés rendes, a szám-
adás minden tekintetben kifogástalan, a miért a pénz-
tárnoknak egyhangúlag javasolta a felmentést a bizottság. 
Annál kedvezőtlenebb a Társaság pénzügyi helyzete. A 
tagok egy része rendkívül rosz fizető. A hátralék immár 
7936 frt 75 krra szaporodott. E tömérdek hátralék már 
is pénzzavarba juttatta a Társaságot. Mult évi kötelezett-
ségeiből, a nyomdaköltségekből 892 frtot a folyó év ter-
hére volt kénytelen áthozni. A Társaság tényleges jöve-
delme 4633 frt 19 krra szaporodott, költsége 4388 frt 
52 kr. volt; látszólagos pénztármaradványa 244 frt 67 kr., 

a mi a tartozással összevetve, 647 frt 33 kr. deficitet 
mutat. A Társaság tőkevagyona három alapítvány által 
1200 frttal szaporodott, de »Károli-alap« c. forgó tőkéje 
a »Koszorú* füzetekre és a >Házi Kincstár«-ra tett 
1733 frt 76 kr. új befektetéssel 1499 frt 20 krra apadt. 
A helyzet javítása érdekében erélyes rendszabályokat ja-
vasolt a pénzügyi bizottság. A hátralékok erélyesen behaj-
tandók, mi végből az esperesi kar támogatását fogja kérni 
a Társaság; az új tagok gyűjtése tovább folytatandó és 
ebből a célból a közönséget meg fogja keresni az elnök-
ség; kísérlet, teendő a nyomtatványok jutányosabb elő-
állítására. mivel szintén az elnökség bízatott meg. Ezeket 
a javaslatokat egyhangúlag magáévá tette a választmányi 
ülés is, mely szintén Hegedűs Sándor elnöklete alatt tar-
tatott. Ezen az ülésen a fentnevezetteken kivül jelen vol-
tak még id. Kiss Áron, Bachát Dániel, dr. Hegedűs Ist-
ván, dr. Kiss Áron, dr. Masznyik Endre, Stromp László, 
dr. Szabó Aladár, Zsilinszky Mihály választmányi tagok 
és Raffay Sándor társulati tag, mint vendég. Napirend 
előtt Szöts Farkas titkár meleg szavakkal üdvözölte a 
Társaság nagy tevékenységű elnökét abból az alkalom-
ból, hogy kereskedelmi miniszterré neveztetett ki; egy-
szersmind kérte további jóindulatát a Társaság iránt. 
Hegedűs elnök úr megköszönve a figyelmet, a választ-
mány nagy örömére általános helyeslés kíséretében kije-
lentette, hogy minisztersége semmit sem változtat a Tár-
sasághoz való viszonyán. Két dolog, a mitől legeslegutol-
jára válnék meg : a budapesti egyház főkurátorsága és 
a M. P. I. T. elnöksége. A napirend során tudomásul vette 
a választmány, hogy a mult évben a Társaság határozata 
értelmében kiadatott »Pr. Szemle* X-ik évfolyama, a mono-
gráfiák X-dik kötete, a »Koszorú* 41—50-dik füzete, mely 
utóbbi vállalatot Hegedűs S. elnök úr 447 frttal támoga-
tott. Néhai Szász Domokos 1000 frtos befizetett alapít-
ványáról az alapító levél beterjesztetett, s ennek értelmé-
ben az alapítványból 500 frt a Kálvin ínstitutiója magyar 
fordításának kiadására, illetve a kiadás elősegítésére for-
díttatik. A Bibliai Lexikon számára, dr. Szabó Aladár sze-
mélyes közbenjárására a Calver Verlagsverein 232 illusz-
tráció clichéjét 267 frt kedvezményes árban hajlandó hasz-
nálatra átengedni, míg a szükséges térképek végett a Brit- és 
külföldi biblia-társasághoz fordul a Társaság. A Lexikon 
előállítási költségeinek egy részét aláírások gyűjtésével 
szándékozik fedezni a választmány, mi végből a folyó évi 
konvent idején értekezletet hív össze az elnökség. A folyó 
évi kiadványok során a Prot. Szemle mellett 10 új Ko-
szorú-füzet kerül kiadásra, melyeknek irói és szerkesztői 
tiszteletdíját újból Hegedűs Sándor elnök úr volt szíves 
megajánlani. A monografia kiadvány sorsa a Bibi. Lex.-al 
való esetleges kombináció miatt a legközelebbi választ-
mányi ülésig függőbben hagyatott. A Hercegszőllősi Ká-
nonok hasonmásos és történeti jegyzetekkel ellátott kiadása 
ügyében titkár bemutatta a hasonmásos szöveg kefelevonatát 
és bejelentette, hogy Mokos Gyula tanár, ki egészségi okok 
miatt a kiadást halogatni volt kénytelen, a történeti jegy-
zetekkel is nem sokára elkészül s az egész munkát a f, 



évi közgyűlésre teljesen elkészíteni igérte. A folyó évi 
közgyűlést, a mennyiben ápril elejéig valamely más 
helyre meghívást, nem kap, felolvasó nagygyűléssel össze-
kapcsolva, Budapesten fogja megtartani a. Társaság. (F.). 

A M. P. Irodalmi T á r s a s á g b a az utóbbi évek-
ben aránylag nagyon kevés új tag lépett be, a mi miatt 
a Társaság számbeli ereje nem csak nem növekedett, de 
a kilépések és halálozások által még fogyott is. M. P. I. 
T. választmánya új tagok szerzése által kiván segíteni, 
mi végből a mult év végén több tagját taggyüjtésre kérte 
föl. A kérelemre többen munkához láttak. Soltész László 
H.-Szoboszlóról 6, Mészáros János Kecskemétről 5, Ta-
bajdi Lajos Szatmáról 4, Stromp László Pozsonyból 4, 
Szőts Farkas Kolozsvárról és Budapestről 9, Révész Kál-
mán az abaúji egyházmegyéből 3, dr. Szabó Aladár Bu-
dapestről 2, dr. Szlávik Mátyás Eperjesről 2 új tagot 
gyűjtött a Társaságnak. De a legteltebb gyüjtő-ív Sáros-
patakról érkezett vissza, hol a theol. tanárok a hittan-
hallgatók sorából 17 új tagot toborzottak a Társaságnak. 
A M. P. 1. T. választmánya örvendetes tudomásul vette e 
néhány buzgó tag sikeres fáradozását s egyben tölkéri a 
többi tagokat is, hogy új tagokat gyűjteni s az által a 
Társaságot nemes célja sikeresebb művelésében előmozdí-
tani szíveskedjenek. Egyben egyházi laptársainkat is bi-
zalommal fölkérjük, hogy a taggyüjtésben a Társaságot 
támogatni szíveskedjenek. Gyűjtő ívek Szőts Farkas tár-
sulati titkárnál (Budapest, Kálvintér 7. sz.) kaphatók. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület köréből 
örömmel közöljük, hogy Szilassy Aladár, az egyesület 
fáradhatlan buzgóságú és ritka áldozatkész elnöke, az 
egyesületi helyiség-alap javára a napokban 500 forintot 
adományozott s ez által is közelebb segítette az egyesü-
letet azon óhajtott céljához, hogy saját helyiséget sze-
rezhessen. El is érné e célt könnyen, csak ne egy Szi-
lassy Aladárja volna, hanem ha találkoznának mellette 
mások is, a kik megértve s méltányolva az egyesület 
áldásos működését, jókedvűen adakoznának isten által 
adott földi javaikból. A földi javak ugyan sok helyen 
bőven vannak, de fájdalom, hiányzik mellőlük az a Lélek 
a mely Szilassy Aladár nemes szivét vezérli áldásos cse-
lekedetekre. A jókedvű adakozót szereti az Isten, s bizo-
nyára megfizet Szilassy Aladárnak is. Fizessen is meg 
az Ő kegyelmének gazdagságával ! 

Egy szép levél . Gyurátz Ferencz evang. püspököt 
a budapesti református ifjúsági egyesület tiszteletbeli tag-
jául választotta, a mely alkalomból az egyesület elnöké-
hez a következő szép levelet intézte: Mélyen tiszteli mél-
tóságos Elnölc Űr! Méltóságod kegyeskedett értesíteni, 
hogy a budapesti ev. ref. ifjúsági egyesület csekélységemet 
tiszteletbeli tagjává választotta. Hálás köszönettel fogadom 
az egyesületnek megtisztelő bizalmát. Benső örömmel üd-
vözlöm az ifjúságot, mely az élő hitnek buzgó ápolásá-
val törekszik közremunkálni az evangélium által hirdetett 
elveknek az életbe átültetésén. Isten áldását kérem fáradozá-
sára, melvlyel az igazság megvalósult eszményéhez, hitünk 
fejedelméhez a Krisztushoz vezető utat egyengeti. Szép feladat 
és méltán éled ott a bizalom a szebb jövő iránt, hol ezért 
az ifjúság keble is melegen dobog. As élet mezeje sok 

szomorú jelenséget mutat. Minden lépten-nyomon talál-
ható a lelki meghasonlás, a szeretet nagy parancsának 
megtiprása, a lélek kincseinek az érzékiség rabszolgálatá-
ban eltékozlása s a kétségbeesés. Az erkölcsiség hanyat-
lásának s az ezt követő keserű csalódásnak okát magá-
ban hordja a társadalom. A természet, ha az éltető nap-
tól elfordul: halál tanyája lesz. Az egyénnek, családnak, 
társadalomnak vissza kell térnie lelki világa napjához, a 
Krisztushoz. Csak ott találja meg az igaz boldogság zálo-
gát. »Nincsen senkiben másban üdvösség . . .« Egyetlen 
reményünk, mely romolhatatlan, mely mindig emel. még 
a halálban is vigasztal: Jézus. Boldog, a ki őt híven kö-
veti. Az Úrnak szent, lelke gyámolítsa az egyesületet ne-
mes célú törekvésében. A gondviselés kisérje tagjait, út-
jokon ; lakozzék a Krisztus hit által sziveikben. Legyen 
hitük tűz, melyet semmi változás meg nem olt, mely min-
dig világít s melenget. Köszönetemet megújítva, mély tisz-
teletem nyilvánításával stb. Pápa, 1899. jan. 18. Gyurátz 
Ferencz, püspök. — Legyen ez a szép levél buzdítás 
mindnyájunkra nézve, hogy igyekezzünk ifjúságunk lelké-
ben megszilárdítani a tiszta keresztyén hitet ; mert a kié 
az ifjúság, azé a jövő diadala! 

MISSZIÓÜGY. 

Az új -banovce i s z e r e t e t h á z tizedik évi jelentését 
vettük. Örömmel látjuk belőle, hogy a szeretetház, Vásár-
helyi Zsigmond lelkész vezetése mellett a legnemesebb 
munkát teljesíti a szlavóniai szórványokban élő protestán-
sok gyermekeinek megtartása és lelki gondozása körül. 
A jelentés pénztári adatait a következőkben közöljük: 
I. 1898. január 1-ső napjától 1899. év január 1-ső nap-
jáig befolytak a Szeretetház pénztárába a következő jöve-
delmek: Az egyetemes ref. egyház és a dunamelléki egyh, 
kerület segélyéből 150 frt. Kegyadományokból 47 frt 75 kr. 
Idegen gyermekek szüleitől 21 frt. Pénztári maradékból 
és kamatokból 537 frt 7 kr. Befizetett tőkékből 535 frt. 
Bevétetett összesen 1290 frt 82 kr. II. Ugyanezen idő 
alatt kiadatott: A háztartás rendes szükségeire 352 frt 
20 kr. Tőkeképzésre 900 frt. Kiadatott összesen 1252 frt 
20 kr. E szerint pénztári maradvány 38 írt 62 kr. — 
III. Tőkevagyon. — 1719 forint. A bevételek 8-ik pontja 
alatt álló kegyadományok összegét a Szeretház a követ-
kezn jóltevőknek köszöni: Kun-Szentmiklósi ref. egyház 
adományozott 2 frtot, Baksay Sándor 50 k r , Verpoljei 
fiókegyházunk 30 krt., Kisújszállási ref. egyház 2 frt, Deb-
reczen város házi pénztára 15 frtot, Szentes város házi 
pénztára 3 frt 35 krt, Hajdú-Nánási ref. egyház 2 frtot, 
Keck Zsigmond cservenkai ref. lelkész 10 irtot, Kozma 
Lászlóné Zomborból 5 frtot, az Alsó-Baranya-Bácsi ref. 
egyházmegye gyülekezetei 7 frt 60 krt. így összesen 
47 frt 75 krt. — A nemes cél érdekében melegen ajánl-
juk a Szeretetházat hitfeleink áldozatkész jóindulatába. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Erős l e lkű nő. Egy vegyesházasságban élő nor-

vég hölgy annak idején engedélyt nyert gvónlatójától, 
hogy születendő gyermekei a protestáns vallásban nevel-
tethessenek. Most azonban, hogy a férje meghalt, a pap 
azt követelte, hogy gyermekeit tegye mind katholikusokká, 
mert csak az az egyház az egyedül idvezítő egyház. A nő 
a kapott engedélyre hivatkozott. A pap ellenben úgy okos-
kodott, hogy az engedély csak a férj élettartamára vonat-
kozott. Mivel a férj meghalt: az engedély elvesztette ér-
vényét. Ámde a hölgy szilárdul tartotta magát s végre 
maga is protestánssá lett. (Cs.) 

* A g y a l á z k o d á s vége. Van Rómában, vagv in-
kább volt egy lap, mely főcéljául a protestáns lelkészek 
gyalázását, erkölcsileg tönkretevését tekinté. Legutóbbi 
áldozata Angelini nevű lelkipásztor volt, a ki egy darabig 
türelmesen hallgatta a mérges támadásokat, — de végre 
is kénytelen volt a lapot beperelni. S a sajtóbiróság, az 
ügy gondos megvizsgálása után a szerkesztőt husz havi 
börtönre és 2000 lira pénzbirságra s a szerkesztőség két 
más tagját egyenként 11 havi börtönre és 1200 lira pénz-
bírságra ítélte. Persze a szerkesztő és társai feledték, hogy 
a pápa világi hatalma már rég megszűnt. (Cs.) 

* Uj fe l fedezések. Syriában ismét találtak egy 
táblát, melyre az özönvíz története van feljegyezve, s a 
mely elbeszélés igen eltér attól, a melyet nem rég Smith 
György ismertetett. A tábla Ammi-Zadok uralkodása ide-
jéből való, Krisztus előtt 1800-ból. A másik felfedezés 
sokkal fontosabb. Amerikai hittérítők Saidában (Egvptoin) 
egy kertben valami szobortalapzatot találtak, melynek 
latin nyelvű felirata megerősíti a szent Lukács evangé-
lista által elbeszélt Augusztus római császár uralkodása 
alatti összeírás történetét. A bővebb részleteket mindenfelől 
óhajtva várják a tudósok és a hivők. (Cá.) 

* Az a n g l i k á n o k v i s s z a t é r í t é s é t a pápaság komo-
lyan munkába vette. Rómában legközelebb egy külön kollé-
giumot szerveztetett a pápa a konvertita anglikán papok-
nak pápás papokká nevelésére. Pár héttel ezelőtt külön 
kihallgatáson fogadta a kollégium növendékeit s erős remé-
nyét fejezte ki az iránt, hogy ez a »nemes vállalkozás« 
diadalra fog jutni. Nem titkolta azonban a pápa, hogy még 
»megmérhetetlen nehézségek* zárják el az utat. — Bizony 
igaza van ez utóbbira nézve Leó pápának, mert azokat 
az akadályokat, a melyeket a »nemes vállalkazás« elé gördít 
nap nap után az angol protestáns közvélemény, bajos 
lesz áthágni, s nagyon korai még mind neki, mind a Reli-
giónak az a reménykedése, hogy most már »a sor a pro-
testántizmusra kerül«. 

* A huszonharmadik jubiláris esztendő. A 
pápa a jövő 1900. évet jubiláris esztendővé fogja tenni. 
Ez lesz a huszonharmadik jubiláris év, a mely temérdek 
embert fog vonzani Rómába és temérdek péterfillért fog 
behozni a szegény pápa pénztárába. A jubileum kará-
csony estéjén kezdődik körmenettel, a melyben a pápa is 
résztvesz. A körmenet a szixtini kápolnából indul el s 
a scala regián át a templomba száll le, a melynek vala-
mennyi aj taja csukva van. A pápa a befalazott porta 

santa-hoz megy és ezüst kalapácscsal háromszor ráüt. Őt 
a fő-penitenciárius követi, a ki kétszer üt a kapura, melyet 
ekkor kőművesek lebontanak. A penitenciáriusok ezután 
megmossák a porta santa küszöbét és elsőnek a pápa 
lépi át, a ki jobbkezében keresztet, balkezében gyertyát 
fart. Követik a bíborosok és a fehér ünnepi ruhába öl-
tözött klérus. Ugyanebben az időben három más jubi-
leumi templomban külön erre kijelölt bíborosok ugyanezt 
a ceremóniát hajtják végre. A kapu bezárása hasonló 
szertartással történik, csakhogy a pápa néhány kanál me-
szet dob a küszöbre és három követ tesz rá, melyekbe 
emlékérmeket falaznak be. 

* A u s z t r i á b a n a Róma ellenes mozgalom folyton 
tart s emelkedőben van. Nem régen Schönerer vezetése alatt 
mintegy 800 ember gyűlt össze s demostrált a német 
ellenes pápista egyház ellen. Schönerer azt állítja, hogy 
10.000, Rómától elszakadni kész ember nyilatkozata van 
kezei között. A Róma ellenes mozgalom alapjában véve 
polilikai természetű s épen azért a ref. és ág. evang. fő 
egyházi tanácsosa a mult hó 9-én utasítást is adott a 
prot. papságnak arra nézve, hogy a róm. kath. egyházból 
átlépni akarókkal szemben a legszigorúbban já r janak el 
s utasítsanak vissza mindenkit, a kiről nem biztosak, 
hogy vallásos meggyőződésből akar áttérni. — Az óvatosság 
mindenesetre helyes a protestántizmus tekintélyének meg-
óvása szempontjából, de az utasításnak eme szigorú ren-
delkezéseit mégsem tarthatjuk teljesen helyeseknek. Azok, a 
kik, talán politikai okokból áttérni akarva, visszautasíttat-
nak, az által a felekezetnétküliek táborába űzetnek, — 
a mi pedig még nagyobb baj. Az az egyház, mely az ilyen 
elemektől fél, vagy nagyon politikus, vagy pedig gyengé-
nek érzi magát arra, hogy őket beoivaszsza s igaz protes-
tánsokká képezze. 

* A madrid i p r o t e s t á n s g y ü l e k e z e t lelkésze a na-
pokban egy igen érdekes embert vett föl egyháza kötelé-
kébe. Az illető egyén Don Pascual Pubiete, a Phiiippini-
szigetekről, a ki honfitársai között nagy tekintélynek ör-
vend. Megtérésének története érdekes. Bár távol tartotta 
magát a politikai mozgalmaktól, a spanyolok mégis gya-
núba fogták és mint vétkest az anyaországba küldték, 
majd elítéltetve egy afrikai várba szállították. Ártatlansága 
később kiderült s szabadon bocsátották. Madridba vissza-
térve, eljárt a protestáns templomba s az ott hallottak 
meghasonlásba hozták a róm. kath. egyházzal. A tiszta 
igazságot azonban a biblia tárta fel előtte. Teljesen imer-
vén a tagal nyelvet, ennek alapján a brit és kül-
földi biblia-terjesztő társulat őtet kérte fel az új-testamen-
tom tagal nyelvre való fordítására. Olvasva és fordítva a 
bibliát, meggyőződött a római tévelygések felől. Áttért a 
prot. egyházba s most visszamegy hazáiába, hogymint evan-
gélista hirdesse honfitársainak a megtalált igazságot. (Cs.) 

* Chiniquy Károly, az egykori róm. kath. pap s 
negyven év óta buzgó ref. lelkész Montrealban (Amerika) 
január 16-án meghalt. Betegeskedése alatt befurakodtak 
hozzá a jezsuiták, hogy legalább halálos ágyán vissza-
csalják a pápás egyházba, de Chiniquy szilárdan ellenállt 
végső lehelletéig. Áttérése óta, különösen a miatt, hogy 
igen sok róm. kath. ember szemét felnyitotta, és hogy 
soha sem szűnt meg lelepzeni a róm. kath. hierarchia rej-



tett céljait: előbbi paptársai határtalanul gyűlölték. Sok-
szor forgott a pápistaság fanatizmusa miatt halálve-
szélyben. Mindig azt hitte, hogy nem fog természetes ha-
lállal meghalni, annyiszor támadták meg bottal, kövekkel, 
tőrrel, revolverekkel. De a mindeneknél hatalmasabb gond-
viselés megoltalmazta, s 90 éves korában csendes halállal 
mult ki. Legnevezetesebb munkája önéletrajza: »Ötven év 
a róm. katholikus egyházban* és »A pap, a nő és a 
gyóntatószék*, a melyeknek leleplezései feltűnést keltet-
tek az egész keresztyén világban. Müveit sok nyelvre le-
fordították s magyarul is megjelentek Révész Mihály for-
dításában. (Cs.) 

* K a t h o l i k u s türe lmet l enség . Már egyszer hirt 
adtunk arról, hogy a Madeira szigetén működő Peterson 
skót presbiterian lelkészt a portugál hatóságok elfogatták. 
Most már többet is közölhetünk sorsáról. Azzal vádolják, 
hogy proselytákat akart szerezni az államvallás ellenes 
tartalmú könyvek terjesztésével, továbbá iskolákat is tartott 
fönn, a melyekben az államvallással ellenkező vallásos 
tanokat tanított és hogy istenitiszteleteket is tartott, de 
nem a római katholikus egyház ritusa szerint. Ezek pedig 
oly rettenetes bűnök a portugál hatóságok szemében, hogy 
börtönbe vetették. Mint írja, börtöne egy piszkos helyiség, 
melynek ablakai az utcára nyílnak, s az ablakon keresz-
tül nyújtják be neki és fogolytársainak a könyörületes 
lelkek a táplálékot, mert a portugálok csak annyiban 
gondoskodnak róla, hogy bezárták és szabadon nem eresz-
tik. Anglia természetesen nem hagyja ennyiben a dolgot. 
Már egy jegyzéket is küldött a portugál kormányhoz. (Cs.) 

* Új orgonákat , a legújabb pneumatikus csőrend-
szer szerint, golyó ládával készítek. Ez orgonáknak kiváló 
előnyük, hogy a legnedvesebb templomokban is bizton 
működnek; elképzelhető könnyed játszásmódjuk van s 
a mellett az egyes sípok a leggyorsabb játék mellett is 
haladéktalanul s precízen szólalnak meg. Régi, használt, 
orgonák átalakítására, javítására, hangolására legjutányo-
sabb árak mellett vállalkozom. Teljes tisztelettel Nagy-
váradon. Országh Antal, orgonakészítő. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Kőváry László, a laczházai egyház régi, hűsé-

ges tanítókáplánja, folyó hó 23-án, életének negyvenki-
lencedik évében elhunyt. 

f Mészáros Is tván, bezii evang. lelkész s a győri 
egyházmegye kiérdemült esperese, folyó hó 17-én, életé-
nek 66-ik évében, szívszélhűdés következteben elhunyt. 

f Molnár I s tván , a felső-zempléni lasztóci ref. 
egyház 81 éves lelkipásztora, hivataloskodása 56-ik évé-
ben, folyó hó 17-én jobb létre szenderült. 

f Váry P iroska , néhai Szeremley József özvegye, 
élete 54-ik évében, folyó hó 24-én, Hajdu-Böszörményben 
elhunyt. 

Áldás legyen emlékükön! 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J. Sepsi -Szt-György. A cikk sokkal hosszabb, 

semhogy mai számunkba már beoszthattuk volna. A jövö 
számban adjuk. A folytatást várjuk. Szíves üdvözlet! 

W. S. Szepesbéla . Megkaptuk. Köszönjük. Mihelyt 
sorát keríthetjük, adni fogjuk. 

T. L Buda. Megkaptuk; köszönjük. 
B. J. Nagykőrös . A tudósítást köszönjük s kérjük 

máskor is a szíves híradást az egyházi és iskolai dol-
gokról. 

305/1899. sz. P á l y á z a t . 

Az alsó bar anya-bácsi ref. egyházmegyébe kebele-
zett, halálozás által üresedésbe jött, 1600 frt javadalmú 
s így első osztályú mohácsi ref. egyház lelkészi állomása 
pályázat útján fog betöltetni. 

Pályázni kívánók lelkészi minősítvényeiket f . évi 
ápril hó l-ig Szabó Péter espereshez (lakik Piroson, 
Bács-Bodrogh vármegyében, posta helyben) küldjék be. 

Budapesten, 1899. február 27-én. 
Szász Károly, 

püspök. 

501/1899. sz. P á l y á z a t . 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
hódmezővásárhelyi ev. ref. egyház újonnan létesített lel-
készi állomására. 

Díjazás: szabad lakáson kívül, 1 készpénz 1350 frt 
az egyház pénztárából, évnegyedes részletekben előre 
fizetve. 2 Temetési stóla; értéke 150 frt. 

A lelkész kötelessége a város VIII. kerületében, vagyis 
Újvároson, minden lelkipásztori teendőt, az iskolai fel-
ügyeletet, a konfirmációi és ismétlőiskolai vallásos'oktatást 
teljesíteni. A város többi részeiben isteni tiszteletet nem 
végez. 

Keresztelésért és esketésért stóiadijak nem köve-
telhetők. 

E leikészi állás 2-od osztályú. 
A megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. ref. egy-

házmegye nyujdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez 
állomás után az alapszabályok értelmében 1200 frt nyug-
díjat biztosít. 

A megválasztott lelkész f . év május havában tar-
tozik hivatalát elfoglalni. 

Pályázati kérvények, szabályszerű minősítvénynyel 
és szolgálati bizonyítványnyal ellátva f . év. március 27-ig 
Szabó János espereshez Hódmezővásárhelyre küldendők. 

Debreczen, 1899. február 27-én. 
Kiss Áron, 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

A képviseleti rendszer az erdélyi egyház-
kerület alkotmányában. 

Messziről kell kezdenem, hogy jól megér-
tessem magamat. Az erdélyi ev. ref. egyházke-
rület alkotmánya, úgy, a mint előttünk mai napság 
áll, a modern alkotmányosság korában keletkezett; 
de gyökér szálai részben negyedfél százados, rész-
ben közel kétszázados.instituciókba nyúlnak vissza. 

Az erdélyi református egyház szervezete 
kezdettől fogva, közel egy teljes századig, miben 
sem különbözött az akkor, teljes külön életet 
élő királyhágóntúli egyházkerületek szervezeté-
től. A Csulai kezén elkallódott gyulafehérvári 
kollégiumi pénz volt az indító oka, hogy a kollé-
giumhoz behozták a világi gondnokság intézmé-
nyét, a mi az AC. p. I t. 3-ban van először 
rendezve. Ettől fogva a világi elemnek a befo-
lyása hova tovább fejlődött ós visszaszorította a 
hierarkhikus zsinati kormány-formát. Azonban 
ez még akkor szabályozva nem volt s csak egyes 
kiváló alkalmakkal tünetkezett, mint acl hoc in-
tézmény, Apaffi korában. 

Szabályozott alakot a világiak befolyása az 
1709. és 1713. években szervezett főkonzisztorium-
mal nyert, a mire az akkori és későbbi viszo-
nyok között elég nagy szükség is volt; de a 
szervezet egyöntetűségéről gondoskodás nem tör-
ténvén, az egyházkerület alkotmánya bifurkált 
természetűvé válott, t. i. egyfelől az egyházi fő-
tanács, másfelől a zsinat által képviseltetett. A 
két szervezet 1871-ben összeolvadván, előállott 
a mai egyházkerületi közgyűlés, a melybe mind-
két ős forrás behozta a maga sajátosságait. 

Miben állottak pedig e sajátosságok ? Az 
egyházi főtanács részéről az állandó közigazga-
tási képviseletben ós hivatalból való tagsági jog-
b a n , — a zsinat részéről peclig a korlátolt számú 
egyházi elemnek addigi alárendelt helyzete fen-
tartásában és az önkiegészítésben. Ide járult még 

az egyes elnökség, a mi szintén az egyházi fő-
tanács túlsúlyára mutat. 

Azonban törtónt még valami, a mi mint a 
korszellemnek tett engedmény tekinthető: t. i. 
a gyülekezeteknek is némi befolyást engedtek 
az egyház igazgatásában, úgy, hogy bizonyos 
lélekszám után képviselőket választhattak a fel-
sőbb egyházi hatóságba. 

Ezen egyházalkotmányi reform 1871-ben a 
befejezését elérte, mivel a megelőző tíz év alatt 
az egyházközségek, azután az egyházmegyék 
szervezete is átalakíttatott képviseleti szellem-
ben. A mint az egyházi hatóság távolabb állott 
a főtől, a szerint maradt ment annak befolyásától 
és lett szervezete az elveknek megfelelőbb és 
viszont. De mert az egész szervezet három ízben 
készült, három, acldig meglehetősen elkülönült 
hatóság részére, az egészben is hiányzik a teljes 
összhang; hiányzik az elv következetes keresz-
tülvitele. 

Az alapelv a képviseleti rendszer. Ez kettő-
ben nyilvánul. Nevezetesen, hogy a felsőbb ható-
ság az alsóbbnak képviselőiből alakul, ós hogy 
mindenegyes egyházi hatóságnak van egy állandó 
képviselő testülete, mely a ritkán összeülő teljes 
gyűlések mellett a közigazgatás folytonosságát 
fen tartja. 

Az egyházközségekben ez a képviseleti elv 
a legszebben és teljesen van keresztülvive, a 
mennyiben a presbitérium nem olyan totum fac, 
mint a Királyhágón túl, hanem az egyközközségi 
közgyűlésnek képviselő testülete, mely mint ilyen, 
eljárásairól annak számot adni tartozik. Követ-
kezéskópen az egyházközségi hatalomnak teljes-
sége az egyházközségi közgyűlésnél van és nem-
csak azon ügyekben foglalatos, melyeket a zsinati 
törvény 18. § a a hatáskörébe utal, hanem mind-
abban, a mi a presbitériumnak a teendője s 
ezért a presbitérium neki felelősséggel tartozik. 
Költségvetés és számadás egyházközségi közgyű-
lési helybenhagyás nélkül nem érvényes. Az 



egyházmegyei és egyházkerületi gyűlésre küldött 
képviselőt is a közgyűlés választja, nemkülönben 
a tanítót is. A nagyobb egyházközségekben a lé-
lekszám nagysága miatt képviselő-közgyűlés van, 
mely a presbitérium számának kétszerese, leg-
feljebb négyszereséből áll s a lelkész- s tanító-
választáson kivül ugyanolyan joggal bír, mint a 
közgyűlés. — Tehát az egyházközség szervezete 
Erdélyben demokratikusabb, mint a Királyhágón 
túl, hol a presbiteriális kormányzat egészen az 
arisztokratizmus színét viseli magán és a 18. §. 
a ) b.) c.) pontjaiban említett ügyektől eltekintve, 
abszorbeálja az egyházközségi élet teendőit. 

Ezzel nem mondottuk, hogy prakt ikusabb 
is, mivel kérdésbe tehető, hogy az egyházmegyei 
és kerületi képviselők választását, költségvetés 
és számadás revideálását célszerű dolog é egy 
ily nagy és kevésbé intelligens testületre bízni. 

Az egyházmegyén a képviseleti elv abban nyil-
vánul, hogy minden egyházközség lelkésze, illető-
leg lelkészei által hivatalból képviseltetik; a mellett 
minden egyházközség köz- vagy képviselő-gyűlése 
három évi mandatummal annyi világi képviselőt 
küld, a hány lelkésze van. Továbbá nyilvánul 
abban, hogy az így összeállított egyházmegyei 
gyűlés egy állandó képviselő-testületet választ 
magának, a mely oly viszonyban van az egyház-
megyei gyűléshez, mint a presbitérium az egy-
házközségi gyűléshez. A különbség csak az, hogy 
a képviselet, vagyis az egyházmegyei-tanács tag-
jai közül a gondnokokat nem az egyházmegyei 
gyűlés választja, hanem az ő három jelöltje kö-
zül az egyházkerületi gyűlés. — Az egyházme-
gyei tanács többi tagjait: esperest, jegyzőt, szám-
vevőt, tanügyi előadót, ügyészt mind maga az 
egyházmegyei gyűlés választja. 

A képviseleti elven lényeges csorba esik az 
által, hogy az egyházmegye területén levő kollé-
giumok tanárai hivatalból tagjai az egyházme-
gyei gyűlésnek, a mi áll a presbitér iumra és az 
egyházkerületi közgyűlésre is. Kevésbé lénye-
ges megsértése az elvnek a gondnokok válasz-
tási módja. Ellenben igen helyes a tanítók kép-
viseltetése. 

Mindenesetre a legjellemzőbb az egész egy-
házmegyei szervezetben az egyházmegyei-tanács 
helyzete, a mely már épen ellenkező álláspontot 
foglal el az egyházmegyei gyűléssel szemben, 
mint a presbitérium az egyházközségi gyűléssel 
szemben. Nem korlátoltatik, hanem korlátol. Kor-
látolja az egyházmegyei gyűlés hatáskörét és 
teendőit s azok nagy részét abszorbeálja, a mi-
nek következtében az egyházmegyei gyűlés jelen-
tősége csökken és a minimumra redukálódik. 

Az egyházmegyei-tanács5 és gyűlés ezen 
viszonyánál fogva az egyházi ügyeknek legna-

gyobb része a kellő nyilvánosság elől elvonatik 
és maga az egyházmegyei gyűlés csupán szank-
cionáló hatósággá lesz. Minthogy azon halasztást 
nem szenvedhető ügyeknek — felelősség és utó-
lagos jelentéstétel mellett való — elintézése, a 
melyeknek ellátása rendszerint az egyházmegyei 
közgyűlés hatáskörébe tartozik, egyszersmind az 
egyházmegyei tanácsnak a teendői közé is be 
van iktatva: azért a választásokon kivül az egy-
házmegyei tanács mindent végezhet és fait accom-
plival áll a közgyűlés elé, melynek vagy helyben 
kell hagynia az eljárást, vagy lépéseket kell tennie 
a fegyelmi kereset megindí tására. 

Kétségtelen dolog, hogy az egyházmegyei-
tanácsnál a kellő értelmi és erkölcsi tőke fel-
található rendszerint az adminisztráció ilyen vite-
lére; de az is kétségtelen, hogy hatásköre egy 
megmérhetetlen, quanti tas és épen ezért mindent 
magában felölelő, könnyen túltengő, bürokrat ikus 
szervezetté lesz: a m i n t hogy lett is. Nem hatóság, 
hanem kollegiáló hivatal az ma napság, melynek 
lefelé van csak ereje a hivatalok természete 
szerint. Az egyházmegye minden erejét és tekin-
télyét elveszítvén az egyházmegyei-tanács hivatal-
jellege által, — hiányzik szervezetünkből az a köz-
benső kipróbált, de egyszersmind a legközvet-
lenebb tényező, mely lefelé kellő bölcseséggel, fel-
felé peclig kellő nyomatékkal fordíthassa szavát 
és tekintetét. 

Az egyházkerületen is feltalálható a kép-
viseleti rendszer mindkét nyilvánulása. Az egy-
házkerületi közgyűlés egy részét az egyházköz-
sége kközgyűlései választják, öt évi mandatummal, 
papok és világiak közül, szobadon. Ezen elem 
száma 70—80 között szerepel és magvát képezné 
a közgyűlésnek, mert mandatumának lejártával 
a közgyűlés is megszűnik és új ra alakul. Csak-
hogy ezt kezdetben még tudták, míg ma elfelej-
tették. Ezért a közgyűlés az időhöz kötött válasz-
tások tar tamát öt évben szabta meg, mint maxi-
mumban; ele az elv feledésbe ment, s ma nincs 
irányadó eljárás e tekintetben. 

A képviseleti elv nyer kifejezést a tanítók 
képviselőinek a megjelenésében is. De roppant 
nagy az elv csorbulása, midőn a közgyűlés nem-
csak szervezi magát, hanem ki is egészíti. Vala-
hány választást eszközöl, minddel közgyűlési tag 
sági jogot is ad. így az összes gondnokoknak, 
tanároknak, központi hivatalnokoknak. Képviselve 
vannak az egyházmegyék, mint ilyenek is, espe-
reseik s jegyzőik útján, de hogy az egyházme-
gyei gondnokok ezen állásuknál fogva tagok-e, 
vagy mert közgyűlés választja őket, — az nem 
világos. 

A tanárok annyira tagok, hogy a miniszter 
által kinevezettek is közgyűlési tagsággal bírnak. 



Az 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 b e ez i d ő 
s z e r i n t 8 — 1 0 t a g o t a m. k i r . v a l l á s - é s k ö z o k -
t a t á s ü g y i m i n i s z t e r n e v e z i ki. E z e n k í v ü l az é r -
d e m e s e g y é n e k b ő l v é g n é l k ü l s z a p o r í t h a t ó a köz-
g y ű l é s . 

í g y t e h á t a k é p v i s e l ő e l e m , a t ö b b m i n t 
h á r o m s z o r o s , n e m k é p v i s e l ő - e l e m á l t a l e l b o r í t t a -
t ik é s s ú l y á t is vesz í t i . A k é p v i s e l e t i e l v n e k e 
t e k i n t e t b e n c s a k a r o n g y a i t a l á l h a t ó k ; a z o k is 
f e l e t t é b b m i z e r á b i l i s á l l a p o t b a n . 

D e h a e t e k i n t e t b e n h i á n y o s is a k é p v i s e -
le t i r e n d s z e r , a n n á l i n k á b b b e v á l i k a m á s i k ágá-
b a n , t. i. a k ö z i g a z g a t á s n a k á l l a n d ó s z e r v ú t j á n 
v a l ó e l l á t á s á b a n . E z a s z e r v az i g a z g a t ó t a n á c s , 
m e l y é p e n o l y a n h e l y z e t b e n v a n az e g y h á z k e r ü -
le t i g y ű l é s s e l , m i n t az e g y h á z m e g y e i - t a n á c s az 
e g y h á z m e g y e i g y ű l é s s e l s z e m b e n . A z a z m i n d e n 
t e e n d ő j é t a n n a k e l n y e l i ; b ü r o k r a t i k u s h i v a t a l -
s z e r ű t e s t ü l e t t é le t t , m e l y m i n d e n m i n d e n e k b e n . 
U t ó l a g o s j e l e n t é s t é t e l m e l l e t t m i n d e n ü g y e t el-
v é g e z h e t , a mi az e g y h á z k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s h a t á s -
k ö r é b e t a r t o z i k , k i v é v e a v á l a s z t á s o k a t . M é g a 
k ö t e l e z ő j o g e l v e k é s s z a b á l y o k a l k o t á s á n a k a 
j o g á t i s g y a k o r o l j a , b á r n e m é p e n m i n d e n e l l e n -
m o n d á s n é l k ü l . 

Az e r d é l y i e g y h á z k e r ü l e t n e k l e g j e l l e m z ő b b 
s p e c i a l i t á s a é p e n az i g a z g a t ó - t a n á c s , m e l y m e g -
é r d e m l i , h o g y b ő v e b b t a n u l m á n y t á r g y a l e g y e n ; 
m e r t m i n d e n e l ő n y é s m i n d e n h á t r á n y e b b ő l a 
t e s t ü l e t b ő l á r a d t é s á r a d a k e r ü l e t r e . 

H a m o s t az t k é r d e z z ü k , h o g y m i b e n is 
d o m b o r o d i k ki az e r d é l y i e g y h á z k e r ü l e t a l k o t m á -
n y á n a k k é p v i s e l e t i j e l l e g e , k é t s é g t e l e n ü l a p e r m a -
n e n s k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k r e ke l l r e á m u t a t n u n k , 
a m e l y e k e t az e g y e s t e l j e s e g y h á z i h a t ó s á g o k 
m a g u k h e l y e t t b e á l l í t a n a k . A m á s i k j e l l e m v o -
nás , h o g y t. i. az e g y h á z i h a t ó s á g o k a g y ü l e k e z e t e k 
k é p v i s e l ő i b ő l a l a k u l n á n a k , n e m t e l j e s , s ő t e g y e s 
f o k o k o n f e l e t t é b b g y e n g é n s i k e r ü l t . K ü l ö n ö s e n 
s ú l y t k i v á n a r r a h e l y e z n i a z e r d é l y i k e r ü l e t , 
h o g y az e g y h á z i ü g y e k v e z e t é s é t az e g y h á z leg-
i n t e l l i g e n s e b b r é s z é n e k k e z é b e h e l y e z z e el, é s 
e n n e k d a c á r a e z e n i n t e l l i g e n s e l e m e t 1 0 — 2 0 t a g ú 
t a n á c s o k v é g z é s e i n e k a h e l y b e n h a g y á s á r a , d e n e m 
az ü g y e k a l a p o s m e g v i t a t á s á r a vesz i i g é n y b e . 

N á l u n k s o k a n a n n y i r a m e g v a n n a k g y ő z ő d v e 
e z e n s z e r v e z e t k i t ű n ő v o l t á r ó l , h o g y m é g e l n ö k i 
s z é k b ő l is h a n g z o t t m á r az a r e m é n y , h o g y a 
K i r á l y h á g ó n túl i t e s t v é r e k is r á f o g n a k e r r e , m i n t 
a z ö v é k n é l j o b b r a , t ö k é l e t e s e b b r e t é r n i . A l i g h a 
c s a l ó d u n k , h a e n n e k o k á t a b b a n l á t j u k , h o g y a 
r é g i e l e m e k k ö z é a m o d e r n M a g y a r o r s z á g n é m e l y 
a l k o t m á n y o s i n t é z k e d é s e i n e k a l á t s z a t á t l á t j u k 
b e l e k e v e r v e , m i n t a k é p v i s e l ő k v á l a s z t á s a , p e r s z e 
c u m g r a n o s a l i s é s a k ö z i g a z g a t á s p e r m a n e n s 
f u n k c i o n á l á s a . I ' e r m é s z e t e s e n az f e l e d v e van , h o g y 

a k é p v i s e l e t n é l az e lv c s a k p a p í r o n v a n s z é p e n 
r a j z o l v a , d e a v a l ó s á g b a n m o n s t r u m , é s f e l e d v e 
az is, h o g y a k ö z i g a z g a t á s i b ü r o k r a t i k u s s z e r v e k 
c s a k p é n z t é s e r ő t , n o m e g s z a b a d s á g o t f o g y a s z -
t a n a k . E g y h á z i ü g y e i n k k ö z ö t t é p e n s é g g e l nin-
c s e n e k o l y a n h a l a s z t á s t n e m t ű r ő , s ü r g ő s e n e l i n -
t é z e n d ő t e r m é s z e t ű ü g y e k , a m e l y e k » a h i v a t a l n a k 
p a c k á z á s a i t « f e l i d é z n i s z ü k s é g e s s é t e t t é k v o l n a , 
s a m e l y e k i l yen , a k ö z s z e l l e m r e n y ű g ö t v e t ő 
k ö z i g a z g a t á s i t e s t ü l e t e k f e l á l l í t á s á t i n d o k o l t t á 
t e t t é k v o l n a . I l o g y a s ü r g ő s ü g y e k e t h á t r á n y 
n é l k ü l is el l e h e t i n t é z n i , e r r e n é g y k e r ü l e t e le - < 
g e n d ő b i z o n y s á g , h a m é g e z e k n e k , az ily h a t ó -
s á g o k b a n v a l ó s z ű k ö l k ö d é s ö k f o l y t á n e l ő á l l o t t 
e l ő n y e i t n e m m é r l e g e l j ü k is . 

Erdélyi. 

ISKOLAÜGY. 
Erőkimólés — erőgyarapitás. 

Az erőkimélésnek igen fontos szerepe van a szel-
lemi világban; mert míg egyfelől folytonosan arra kell 
törekednünk, hogy a szellemi erőket és képességeket al-
kalmas eszközök és módok segélyével emeljük, gyarapít-
suk : addig másfelől sohasem szabad szem elől téveszte-
nünk, hogy a képességeket kímélnünk és kiméivé is 
erősítenünk kell; mert ha megterheljük: az egész szel-
lemi tőke szétrobbanását, felbomlását idézhetjük elő. Az 
erők kímélése az erők gyarapítása is. 

Sokszor hallottam és olvastam olyan kérő, jóaka-
ratú és intő szavakat, melyek a nevelés és oktatás kö-
rében ez elv megvalósítását sürgették; de hogy a szavak 
eredmény nélkül hangzottak el, mutatja a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek nem régen kiadott s tartalmában 
igen becses rendelete, melyben, mint a szellemi erők. lelki 
képességek fejlesztésének legfőbb őre felhívja a tanítókat, 
hogy a növendékeket az otthon készítendő nagyobb házi 
feladatatok teljesítéséről lehetőleg mentsék föl s különö-
sen vasárnapra ne adjanak fel terhes feladatokat, hanem 
engedjék, hogy e nap a növendékekre nézve valóban 
ünnepnek és nyugalomnak napja lehessen; — hogy e 
napot ne légyenek kénytelenek íróasztaluk, vagy rajztáblájuk 
mellett görnyedve tölteni, hanem legyenek egészen sza-
badok, hogy a családi éiet édességét legalább egy napon 
szüleikkel együtt élvezhessék. 

Bizony, igen nagy szükség volt e rendeletre, a mely 
kétségtelenül segíteni fog a szegény tanuló bajain, ha, 
mint föltétlenül hiszszük : a. tanári karok sietnek e rende-
let követelményeinek eleget tenni. 

Egyik követelmény : a teher könnyítése. Hogy 
mennyire szükségés ez, mutatja az a sokszor megújuló 
vita, mely épen a paedagogusok, hivatott nevelők között 
oly gyakori, mely az ismeretek körét a tanulandó anyag-
nak szűkebb korlátok közé szorítását sürgeti, — évtize-
des gyakorlat és tapasztalat győzvén meg arról, hogy a 
növendékek nagy tömege nem bírja feldolgozni és meg-
tartani azt a roppant nagy masszát, melyet a tantervek 
megkövetelnek. 

S ez nemcsak a közép- és felsőbb iskolákban van 
így, — hanem és különösen így van az elemi iskolákban. 
Itt van helye először is a miniszteri rendelet foganatosí-



lásának; mert, ha az elemi iskolák növendékeit helyeseb-
ben neveljük, — ha épen a fejlődés legalsó fokán álló 
gyermekek képességeit és erőit kíméljük : akkor erősítjük 
azokat s már biztosítottak a felsőbb iskolákban is a könv-
nyebb, biztosabb haladást. Igazán fáj a szivem, midőn 
naponként tapasztalnom kell, hogy szellemileg mily éret-
len, gondolkozni nem tudó, oly gyermekek vannak a gimn. 
első osztályában, a kik a hittanból .15—20 sort megta-
nulni és értelmesen elmondani sem képesek. S ennek a 
bajnak az oka az elemi iskolákban keresendő. Itt kell 
keveset, de jól tanítani; itt kell a biztos, szilárd alapot 
megvetni, hogy arra akár a felsőbb iskolákban, akár az 
életben tovább építeni lehessen. 

S igazán csodálatos, hogy eddig oly kevés történt 
e tekintetben. Lehetetlen észre nem venni, hogy a sze-
gény, 6—7 éves gyermeknek mennyire fölülmúlja lelki és 
testi erőit az a munka, a melyet a mai tanrendszer mel-
lett, végeznie kell. És ki vallja ennek k á r á t ? Első sorban, 
természetesen, maga a gyermek, mert az erejét meghaladó 
terhet nem bírván: féltudással, vagy tudatlanul kerül 
vagy az életbe, — hol azt a keveset, a mi reá ragadt, 
hamar elefedi, — vagy a középiskolába, a hol rá még 
sokkal több munka, sokkal nagyobb teher várakozik. Itt 
aztán a gyermekkel együtt károsodnak és büntettetnek a 
szülők is; mert sok tandíj, könyv ára és idő vesz el ad-
dig, a míg belátják, hogy a gyermek szellemi ereje nem 
felel meg a szellemi téren ráháruló követelménynek. 
S én ebben találom a középiskolákban az oly sok rosz 
osztályzatnak okát és magyarázatát. Nincs alap, s lehe-
tetlen az építés. Itt, amott, egyik, másik jobb képességű 
gyermek, tapintatos vezetés mellett kipótolja az elemi 
iskola hiányait; de a legtöbb nem képes reá, s vonszolja 
a tanulás igáját, míg a tanárok az elégtelenek számával 
be nem bizonyítják, hogy nem tanulónak való. Hány nö-
vendékkel történt és történik ez oly korban, a mikor 
mesterségre már nem mehet, a mikor a kapát, kaszát, s 
a mesterség tanulását szégyenli, — s lesz pályanélküli 
kódorgó, a ki már az államnak és társadalomnak is csak 
kárára szolgál? 

A miniszteri rendelet másik köve'elményét, a vasár-
napi munka alól való felszabadítást ép oly szükségesnek 
és áldásosnak tar tom; sőt mint valláserkölcsi kelléket, 
még az elsőnek felébe is helyezem. Hadd legyen a gyer-
meknek, az iskola növendékének is vasárnapja, a mikor 
nem gyötri magát a sok írni és rajzolni valóval, a mikor 
testének is engedhet pihenést! Mert erre is szükség van. 
Gondoljuk el csak, mily nehéz felnőtt embernek is 4 — 5 
órát. egy huzamban, folytonos figyelem mellett dolgozni, 
szellemi munkát végezni. És a 8—10 éves gyermektől is 
ugyanazt követeljük. Naponként 5—6 órát, folytonos 
fegyelmezés mellett, figyelve tölteni, — mégha a tantár-
gyak változatosságában némi kis jót látunk is, — bizony 
nehéz dolog. Aztán reggel korán kelni, hogy az óráról 
el ne késsék, este későn feküdni, hogy a feladatokkal 
elkészüljön ; — bizony, nagyon kívánatos, hogy legyen a 
hat munkanap után egy, a mikor tovább pihenhet, a 
mikor felfrissült, testtel, újult erővel kezdhet a következő 
munkanapok kötelességeinek teljesítéséhez. 

De a test mellett nem szabad elfeledkeznünk a lélek-
ről sem. mely kell, hogy drágább legyen előttünk a test-
nél. Ha eleget teszünk a testi egészség követelményeinek: 
meg kell adnunk a lélek számára is azt, a mi őt 
megilleti. 

A gyermeknek éreznie és tudnia kell, hogy a vasár-
nap. nemcsak testi pihenés és erőgyűjtés, nemcsak kelle-
mes szórakozás napja, hanem az Úrnak napja, a melyen 
lelkét a földről az égre, a mulandókról az örökkévalóra 

kell függesztenie. A gyermeknek éreznie és tudnia kell, 
hogy a testi áldásnál még nagyobb az a lelki áldás, mely 
az istenes érzületben, gondolatban és cselekedetben nyer 
kifejezést, s hogy mind a testi, mind a lelki áldás az Isten 
kegyelméből száll reá. Vallásos érzületének, gondolkozásá-
nak és cselekedeteinek, vasárnapon, mint az Úrnak napján 
kell megerősítést nyernie; a miből következik, hogy az 
iskolás növendékeket vasárnapon vallásos lelki táplálékban 
is kell részesítenünk, hogy hitök erősödjék abban, a ki 
fő, t. i. a Jézus Krisztusban. 

A róm. katholikusoknak igen nagy gondjuk van ar ra , 
hogy gyermekeik templomba járjanak, és a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy a templomhoz való szoktatásnak igen 
nagy értéke van; míg nálunk, még faluhelyen is, kezdenek 
felhagyni ezzel az áldásos eredményű jó szokással. Pedig 
őseink talán ép azért építették a torony tövébe az isko-
lákat, hogy a gyemekek annál könnyebben megtalálják 
az Úrnak házát. 

De nem tartom elégnek, hogy gyermekeinket a tem-
plomhoz csupán hozzászoktassuk ; hanem olyan eledelt 
kell nekik nyujtanunk, a mely az ő értelmi felfogásuknak 
és érzelmi világuknak megfelel. Pál apostol a gyengéket 
tejnek italával táplálta, s csak később, midőn a hitben 
és az igaz keresztyén életben megerősödtek, — vette elő a 
magasabb igazságokat. Miért ne tehetnénk így mi is? 
Miért nem lehetne, akár minden helyen, gyermek- és i f jú-
sági isteni tiszteleteket tartanunk, hogy a jövő nemzedék 
vallási és erkölcsi életét igazán evangéliumi, krisztusi 
alapra fektessük? 

Igazi jóakarat, igazi lelkesedés minden bajon képes 
segíteni, vagy legalább enyhíteni. Valláserkölcsi életünk 
hanyatlását ezer és ezer példa mutatja, melyek mind 
ellenünk kiáltanak, mint hűtelen sáfárok ellen, a kik a 
gyermekekben rejlő kincsek, képességek megtartására keve-
set, vagy épen semmit sem teszünk. De mégis ! A vallás 
És közoktatásügyi miniszter úr segíteni akar a bajon! 
értsük meg intését; könnyítsünk a gyermekek testi és 
lelki életére nehezülő terhen, hogy nyugodt lélekkel mond-
hassuk el mi is a nagy apostol ama szavait: Semmiben 
az én lelkem nem vádol engem, az Úr ítél meg engemet. 

Keresztesi Samu. 

A tanárkörök szervezete és működése egy 
félév alatt. 

(1898. szeptember. — 1899. február.) 
i ? 

II. 
A »Tanárkörök missziója« című cikkünk u t án* e 

Lapok olvasóközönsége méltán elvárhatja, hogy a tanár-
köröket szervezetükben és folyamatban levő működésükben 
is bemutassuk. Mert a múltkoriban nekik célul kijelölt 
missziót csak úgy lehet reális alapon nyugvónak találni, 
ha a tanárköröknek jelenben való szerves foglalkozását 
összevetjük a mintegy programmban kitűzött feladatokkal 
s így az általunk fejtegetett misszió céljával is. 

Ez a bemutatás egyházunk szempontjából is hasznos 
lehet. Ugyanis a Protestáns Irodalmi Társaság körében 
ismételten fölvetett s talán határozatba is foglalt eszme 
az, hogy a vidékeken egyes liókok által elevenebb vér-
keringésbe, belterjesebb tevékenységbe, — szóval a köz-
pont a vidékkel szerves tagozatba hozassék. Nagyon helye-
sen. Debuisset pridem! De jobb későn is, mint soha. Épen 
mint az Orsz. Tanáregyesületnél van a dolog, mely egy 

* L. Lapunk 9-dik számát. 



negyedszázadnál tovább tartó fennállás után vette észre, 
hogy a köröknek (mindmegannyi fiókoknak) — vagy a 
vidékeknek — a központi működésbe való bevonása nélkül 
csak olyan az állapota, mint a milyen volna annak az 
élő testnek, mely központi idegduccal ugyan bírna, de 
onnan és oda szétágazó ideghálózattal nem. 

Vagy — hogy épen a címben kitűzött tárgyra térjünk 
át — talán jobb lesz az a hasonlat, hogy valamint a 
tenger felé törekvő folyamok leginkább a csergedező pata-
kokból, ezek ismét kizárólag a forrásokból nyerik tartal-
mukat : azonképen a tenger-feladattal naponként kiizködő 
Tanáregyesületnek is működő folyamait a tanárkörök azon 
patakjai képezik, melyeknek forrásai az egyes tanárok vagy 
tanítók Istentől adott tehetségén kivül egyfelől a szív, 
ész és lélek kiműveléséből, másfelől a folytonos szorgalom 
és munka mellett a szélesebb és magasabb értelemben 
vett kötelességek hű teljesítéséből fakadnak. Ezzel termé-
szetesen azt is kimondottuk, hogy ha nem csupán a szám-
mal is megjelölt 14 tanárkörről emlékezhetnénk meg, de 
legalább még kilenc ennyiről: milyen egészen más volna 
a tanügy, a tanárság, sőt a társadalom képe, — mikor 
látjuk, hogy csak a középiskolai tanárok mintegy tized-
része s abban is csak egyes lelkesebb, buzgóbb tagok, 
csupán egy félesztendö alatt is mennyit tehetnek a körök-
ben ! Hát még ha egy tized helyett tíz tized állana sorom-
póba, még pedig minden egyes a maga talentuma s hiva-
tása szerint?! . . . 

Eme kérdésünkre feleljenek meg az alábbi, betűsorban 
következő tanárkörök, melyek az 1895-ben alkotott Alap-
szabályból kifolyólag mindenütt, úgyszólván proprio motu 
alakultak meg, ki előbb, ki később. Jegyezzük meg azon-
ban, hogy 1895 előtt is voltak egyes tanárkörök; de 
minden lényegesebb szervi összeköttetés nélkül az Egyesület-
tel. Epen azért közülök némelyek (mint a beszterczebá-
nvai, brassói, csurgói, trsztenai), a mint keletkeztek s 
több-kevesebb ideig nagyobb nyom nélkül működtek, 
azon módon el is múltak: holott ezeknek — ha már meg-
voltak — az új Alapszabály szerint vagy újból alakulni vagy 
lehetőleg az újonnan alakult egyik-másik körhöz csatlakozni 
kell vala, — a mennyiben netalán nem csatlakozott volna, 
így történt pl., hogy az 1891/92-ben működött 10 kör kö-
zül, míg a zárójelben már említett négy kör megszüntette 
a működését, hat (Budapest, Fiume, M.-Sziget, Pozsony, 
Szepes, Ungvár) a haladó viszonyokhoz szabta magát s 
példájukra még más nyolc új keletkezvén, ma — mint 
már említettük — tizennégyen működnek; még pedig né-
melyik nemcsak a helyi iskolák, hanem a szomszéd vi-
dékek vagy megyék tanárkarait is magában foglalva. 

Mielőtt azonban ezen köröknek a legutóbbi félévről 
való ténykedéséről feladatunkhoz képest megemlékeznénk, 
a Prot írod. Társ. célbavett fiókjai tekintetéből is szük-
ségesnek tartjuk, hogy ezen tanárköröknek az Egyesület 
szervezetével kapcsolatban állását, az Alapszabály némely 
§-ának ideiktatásával feltüntessük. Ugyanis (28. §.) az 
Egyesület ügyeit intézik: 

a) a körök, b) a választmány, c) az igazgatóság, 
d) a közgyűlés. 

29. A körök kétfélék: a) az egy helyen lakó tagok 
összessége, mely minden húsz tagja után egy választmá-
nyi tagot választ; b) több helyen lakó tagok egyesülése, 
vagy több kör szövetsége, mely együttesen választ min-
den húsz tagja után egy választmányi tagot. 

30. A kör célja a hozzá utalt vagy saját kezdemé-
nyezéséből fölvetett kérdéseket megvitatni; a szétszórtan 
működő tanároknak kisebb egységekké tömörítésével az 
együvétartozás érzetét erősbíteni s az egyesületi életet 
általában élénkebbé tenni. 

31. A kör jogai és kötelezettségei: 
a) a kör ügyeit gyűlései és tisztikara intézik; 
}>) a kör maga állapítja meg ügyrendjét, melyet a 

választmánynak tudomására hoz; 
c) a kör minden egyesületi év végén tisztikart választ, 

mely áll elnökből (esetleg alelnökből is), titkárból és pénz-
tárosból ; 

e) a körnek külön pénztára van; 
f ) a kör pénztárosa szedi be a tagdíjakat s a 17. §-ban 

említett rész levonása után elküldi az egyesület pénztáro-
sának. A levonás arányát a kör indítványának alapján a 
valasztmány határozza meg. Szükség esetén a választmány, 
ha módjában van, még ezen levont összegen felül is gon-
doskodik a kör szükségleteinek fedezéséről; 

g) a kör önálló bevételi forrásokról is gondoskod-
hatik, melyek egészen az ő rendelkezésére állanak. A kör 
pénztára fedezi a választmányba küldött tagjai úti átalá-
nyát, úgyszintén a kör kiadásait; 

h) felolvasásokat rendez saját tagjai, esetleg a nagy 
közönség számára is; 

i) megvitatja a hozzá utasított kérdéseket; 
k) minden, az egyesület körébe vágó kérdésben indít-

ványokat terjeszt a választmány elé; 
/) véleményeiről, határozatairól, indítványairól tudó-

sítja a választmányt. A választmányi vagy igazgatósági 
tagok választásáról szóló jegyzőkönyvhöz a szavazásban 
résztvettek jegyzékét is beküldi a választmánynak. 

32. Ha több helyen lakó tagok körré egyesülnek, 
maguk állapítják meg az egyesülés módjait; nevezetesen, 
hogy az egyes helyek mily sorrendben következnek egy-
másra, mint a kör székhelyei. A kör tisztikarát minden-
kor székhelyének tagjai közül választja. 

33. A választmány áll: a) a kerületi körök képvi-
selőiből (31. d); b) ama tagok képviselőiből, a kik még 
nem csatlakoztak körhöz; az utóbbiakat, minden husz 
után egyet, a közgyűlés választja; c) az egyesület tiszti-
karából. A választmány budapesti tagjainak száma leg-
alább tizenötben állapíttatik meg. A választmány tagjai 
három évi cvclus tar tamára választatnak. 

34. A választmány intézi az egyesület ügyeit. Szék-
helye Budapest. Jogai és kötelezettségei a következők: 

a) évenkint legalább háromszor tart gyűlést, mely 
gyűlések napjai az év elején állapíttatnak meg. A gyűlé-
sekről a főtitkár vagy helyettese vezet jegyzőkönyvet, 
melyet áz elnök vagy megbízottja hitelesít. Az utolsó vá-
lasztmányi ülés a közgyűlés helyén tartatik, a közgyűlés 
előtt. A választmányi gyűlés napirendje legalább két hét-
tel előbb közlendő a tagokkal. Esetleges indítványok há-
rom héttel a választmányi ülés előtt adandók be az igaz-
gatósághoz s a napirenden külön említendők. A vidékről 
jövő tagok úti átalányát a kör állapítja meg s fizeti. Az 
igazgatóságnak jogában áll rendkívüli ülést híni össze; 
ha tíz választmányi tag írásban kívánja, köteles rend-
kívüli gyűlést összehíni, melynek napirendje nyolc nap-
pal az ülés előtt a választmányi tagokkal és az összes 
körökkel közlendő; 

b) gyűlésein a választmány tudomást vesz a körök 
tudósításairól, véleményeiről, határozatairól s indítványai-
ról, ezeket megvitatja s elintézi . . . 

c) a választmány a kezdeményezés jogával élhet. 
Olyan ügyben, melyben a körök a választmány vagy az 
igazgatóság által megállapított záros határidőn belől még 
nem nyilatkoztak, csak abban az esetben határoz, ha a 
halasztás káros következésekkel járna : 

d) a körök képviselői a szavazásnál nincsenek kötve 
körük határozataihoz; 

e) a körök képviselői minden egyesületi, paedagó-



giai, didaktikai s tanügy-szervezeti kérdésben, a melyet 
körük már megvitatott, Írásban (esetleg táviratilag) is 
szavazhatnak; 

/ ) minden, tisztán személyi kérdésben csak a jelen-
levők döntenek; 

g) a választmány készíti el a maga, az igazgatóság 
és a közgyűlés ügyrendjét, melyet a közgyűlés hagy jóvá . . . 
A választmány állapítja meg továbbá a közgyűlés idejét, 
napirendjét, tűz ki kérdéseket megvitatásra, szavaz meg 
(a költségvetésen'kivül felmerülő), száz koronánál nagyobb 
költségeket, gondoskodik a tisztikarban évközben beállolt 
megüresedések betöltéséről, küld ki bizottságokat s állapít 
meg hármas kandidációt minden tisztviselői állásra. E 
kijelölés alkalmával csak a jelenlevők szavazhatnak . . . 

h) ha legalább 10 tag van jelen. Olyan ügyekben, 
melyekben a tagok Írásban is szavazhatnak, a választ-
mányi tagoknak legalább kétharmadának kell jelen lenni. 

35. Az igazgatóság tagjai: elnök, két alelnök (egyik 
fővárosi, másik vidéki tag), főtitkár, titkár, szerkesztő, 
pénztáros, a segélyalap elnöke és ellenőre. A főtitkár és 
szerkesztő tiszte egyesíthető is. A választmány a maga 
kebeléből három tagot küld az igazgatóságba. 

36. Az igazgatóság végrehajtja a választmány hatá-
rozatait és előkészíti a választmányi ülések napirendjét. 
A legsürgősebb s halasztást nem tűrő ügyekben az egye • 
sületet képviseli, esetleg a választmány jogait gyakorolja; 
de eljárásáról utólagosan számot ad a választmánynak. 

37. Az igazgatóság rendes üléseket tart . . . érvé-
nyes határozatra legalább öt tag jelenléte szükséges. 

38. Az igazgatóság tagjai három évi cyciusra vá-
lasztatnak. 

39. A tagok megválasztásában minden egyesületi 
tag közvetetlenül vesz részt. A választmány hármas kan-
didációját megküldi a köröknek és a körhöz nem csat-
lakozott egyes tagoknak. A körök beszedik a szavazato-
kat és az eredményt tudatják a választmánynval. A körhöz 
nem tartozó tagok egyenesen a választmánynak küldik 
be szavazatukat. A választmány összegezi a szavazatokat. 
Egyenlő szavazatok esetében sorshúzás dönt. Szavazni 
csak a kijelölt tagok egyikére lehet.* 

Ekként tisztán állván előttünk a tanárköröknek szer-
vezete, az Egyesülethez való viszonya s a közélethez és a 
társadalomhoz fűződő érdeke, — megkezdhetjük az egyes 
körök specifikus működéséről vázlatunkat, a folyó tanév 
eddig eltöltött részére terjedőleg. 

1. B u d a p e s t i k ö r . Annak megemlítése után, 
hogy az Erzsébet királyné halálával ért nemzeti csapást 
mind a budapesti, mind a többi vidéki kör a legmélyebb 
részvéttel iktatta jegyzőkönyvbe, ennek a körnek első s 
az egész országos tanügyre kiható tárgya volt A pol-
gári iskolák reformja«, dr. Bozóky Endre előadása kap-, 
csán. Az inkább polemikus jellegű s épen azért beható 
vitát provokált előadás azt eredményezte, hogy dr. Beke 
Manó indítványára egy négyes albizottság küldetett ki a 
kör rezoluciójának alapjául szolgáló határozati javaslat 
benyújtására. Ennek folytán a kör második (okt. 5-ki) 
ülésén, hosszabb eszmecsere után, e fontos kérdésre tar-
tozó rezolució — mely mind a mai napig foglalkoztatja 
a tanügyi köröket — a következő módon hozatott meg: 

1. A létező középiskolák mellett űj fajta, a mai érett-
ségi vizsgálatéhoz hasonló színvonalig emelkedő, növen-
dékeit 17—18 éves korukban elbocsátó középiskolára je-
lenleg szükség nincsen. 

2. Ellenben szükséges olyan iskola, mely kevés évfo-

* Lásd az Alapszabályt egész terjedelmében >Orsz. Tanár-
egyesületi Közlöny* 1895/96. XXIX. évf. 9 0 - 9 6 . old. 

lyamra felosztott (14—15 éves korig elvégezhető) egysé-
ges és gyakorlati irányú tantervvel egyrészt a középfokú 
szakoktatásra (ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági szak-
iskolákra, népiskolai tanítóképzőkre stb.) előkészít, más-
részt kisebb közigazgatási és más hasonló fokú alkalma-
zásokra minősít, s egyúttal azon műveltséget nyújtja, 
melyet a közönséges polgári foglalkozást űzőktől is mél-
tán megkívánhatni 

3. Ennek a célnak megfelelne a mai polgári iskolá-
nak alsó 4 osztálya, a kellő tantervi módosításokkal. 

4. Ezen iskola 4. osztályú bizonyítványa a gyakor-
lati életben ugyanazt a jogosítást adja, mint a közép-
iskola 4. osztályú bizonyítványa. 

5. A kölcsönös átlépés ezenpolgári iskola és a közép-
iskola között lehetőleg megkönnyítendő. 

A részletes megokolás után a kör felszólítja az 
összes társköröket, hogy a polgári iskolai reformra vonat-
kozó eme határozati javaslatot mielőbb tűzzék napi-
rendre ; a kérdést alapos megvitatással tisztázzák s ha-
tározatukat juttassák el az Egyesület igazgatóságához. 

De nincsen fény árny nélkül! Ugyanis a kör 
3-ik (dec. 7.) ülésén a titkár (dr. Bozóky E.) kényte-
len utalni azon részvétlenségre és közönyre, mely már 
riasztó mértékben kezd lábra kapni. Ennek elegendő 
bizonyítéka, hogy a legégetőbb tanügyi kérdések elő-
adására sem akadnak aiőadók. Pedig, ha a kör a 
társkörök közt elfoglalt állását megtartani akarja, — némi-
leg becsületbeli ügy, hogy az igazgatóság által a körök-
höz utalt és más egető kérdések tárgyalásától a tagok 
ne húzódozzanak. Épen azért munkaprogrammul ajánlja 
a szünidei, az egységes jogosítású középiskola és a mügyüj-
temények látogatásának kérdését, kapcsolatosan ez utób-
bival az iskolai szemléltetés módjainak és eszközeinek rész-
letes megállapítását. Ő — a titkár — a műcsarnok láto-
gatását paedagogiai okokból nem tartja általánosíthatónak. 
Nem prüderia vezeti ezen ítéletében, hanem a paedagogiai 
tapintat. A kis tanulók a műcsarnokot csak ügy néznek, 
mint a képeskönyvet; a nagyoknál pedig a tárlat sok 
nudítása ártani fog. Azért a növendékek müérzékének 
fejlesztésére célra vezetőbbek a racionálisan keresztülvitt 
iskolai szemléltetések, megfelelő eszközök és iskolai mű-
gyűjtemények által. Ő maga szívesen bemutatja azon ter-
mészettudósok arcképeit, a kikről a tanítás folyamán említés 
történik, s e tekintetben már felkérte a kir. magy. ter-
mészettudományi társulatnak figyelmét egy ilyen arckép-
gyűjtemény megalkotására. Hasonlóképen járhatnának el 
az irodalom-, hazai és világtörténet tanárai. Végül fel-
kéri a körnek jelenlevő és még inkább távollevő tagjait, 
hogy a becsületes munkából mindenki vegye ki a maga 
részét; mert különben a kör mély álomba fog szenderülni. 
— A kör a lelkes, ügvbuzgó titkár előadása értelmében 
határozott. 

A január l l - ik i (4-ik) köri ülésen részvétlenség 
és »tárgytalanság« miatt már a titkárnak sem volt oka zúgo-
lódni. Oly tartalmas ülés volt, hogy közgyűlés számba is 
elmehetett volna. Felmerült: a minisztérium elvi jelentő-
ségű határozatainak mindenki részére miként hozzáfér-
hetősége ; a tanügyi kazuisztika ; dr. Beke azon indítványa, 
hogy alakítson a kör tankönyv-gyűjteményt; továbbá, hogy 
a vidéki kartársak is inkább fölkereshessék a kört, ha 
Budapesten megfordulnak, felújíttatott azon régebbi hatá-
rozat, hogy minden szerdán, 5 — 8 óra közt, a kör helyi-
ségét állandóan látogatni fogják a tagok, a mi annyival 
inkább sikerrel bíztató határozat volt, mert az időközben 
megjelent Beöthy Zsolt elnök a szerdai esték látogatását 
a maga részéről is megígérte. A felolvasó ülés tárgya volt 
dr. Beke Manó radikális előadása: »Adalékok a tanárkép-



zés kérdéséhez« címen A tanulságos felolvasás, mely a 
tanárképzés legfőbb bajat abban látja, hogy: »ezer mért-
föld választja el magától a középiskolától«, eszmékben 
gazdag vitatkozásnak lett alapjává. A felolvasást az Egye-
sület Közlönye egész terjedelemben s a napi és más 
lapok kisebb-nagyobb kivonatban közölték. Megérdemelte! 

Sepsi-Szentgyörgy. 
Benke István, 

ev. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

Pál mint pogány hittérítő, 
Pál apostolt igen sokan úgy tekintik korunkban, 

mint tudós gondolkodót s nem mint a tett emberét. Míg 
némelyek azért mondanak néki köszönetet, mivel Jézus 
halálának és feltámadásának üdvjelentőségét, mely az első 
tanítványok előtt még mély titok volt, a maga egész mély-
ségében ő ismerte fel és fejtette ki először, — addig mások 
hajlandók azt tekinteni főmunkájának, hogy a keresztyén-
séget az életből a tanba átfejlesztette és ez által mintegy 
meghamisította. Abban azonban mindnyájan megegyeznek, 
hogy hatalmas gondolatai által a jövendő századok szeren-
cséjének vagy szerencsétlenségnek okozójává lett. 

De kérdezzük csak meg őt magát : mi volt ő és mi 
akart ő lenni? s minden levelében ezt találjuk feleletül: 
Jézus Krisztus apostola, hittérítő. Egész határozottan tudja, 
hogy Isten az evangélium hirdetése végett küldötte a világba 
s nem elmélődés és spekulációk folytatása végeit. És ha 
egykor Isten előtt meg fog jelenni, csak a szerint akar 
megítéltetni, a milyen hűséggel forgolódott missziói tisztében. 

Ha már Pál így itéli meg magát, — nekünk is e 
szerint kell megítélnünk. Vallásunk egész története az ő 
missziói munkásságán nyugszik, a mely abban áll, hogy 
az evangéliumot a szent föld szűk határai közül átplán-
tálta a görög-római művelt világ szabad talajába. A geo-
gráfiai határok eme kiterjesztésével eszközölte azt a legmé-
lyebb benső átalakulást, me!y által a keresztyénség sémi-
tából indogermán vallás lett. Ez azonban nem folyt annyira 
a dolog természetéből, mint előttünk látszik, kik igen 
könnyen megelégszünk a kényelmes hangzású: »történeti 
szükségképeniség«-gel. Mindig a hősnek jellemvonása az 
elientörekvő időket úgy irányítani, hogy a későbbiek szük-
ségképeniséget látnak művében. 

Mindenesetre a kedvező idő is befolyással volt Pál 
térítői munkásságára ; mindenek felett pedig a két nivel-
láló nagyhatalmasság: a görög nyelv és a római állam. 
A hellénizmus kiterjeszkedése az egész világban, a Közép-
tenger körül lehetővé tette az apostolnak, hogy igen csekély 
nyelvismerettel is eljusson Antiochiából Syriába, egész 
Rómáig, és hogy a kelta galaták országába görög leve-
leket irjon. ép úgy, mint a rómaiaknak, mintha az egész 
világot görögök laknák. Nem úgy látszhatott-e, mintha az 
apostol erdekét munkálná a római állam, midőn a tengeri 

rablók kipusztításával szabaddá tette a tengeri utakat, és 
a zavartalan nyugalmat biztosító világbékét mind azon 
országokban előmozdította, a melyekbe Pál, mint térítő 
menni akart. A görög-római műveltségnek ezen kelet felé 
nyomuló hatalmával kereszteződött viszont a keleti vallás-
nak nyugat felé irányuló propagandája, s a nyugtalan 
kedélyek Hellásban és Itáliában a fantasztikusnak és 
érthetetlennek, az idegennek és újnak ingere által annyira 
el voltak varázsolva, hogy minden megváltás utáni vágya-
kozás kelet felé kezdett irányulni. Ez bizonyos mértékben 
javára vált a diasporában lakó zsidóságnak, és ezek köz-
vetítésével Pálnak. Missziói munkássága alatt soha nem 
tartózkodott olyan helyen, a hol zsidók — ha még olyan 
kevés számmal is — ne lettek volna. Az ő missziója a 
konkurrencia bizonyos színezetével bír. Sikereinek jelentős 
részét ellenfeleinek köszönheti, kik őt üldözték. A legér-
tékesebbek voltak rá nézve az állam védelme és a pogá-
nyok vonzalma. A zsidók még a diasporában is szaba-
don gyakorolták vallásukat s meglehetős nagy kiváltságo-
kat élveztek. Igv pl. saját törvénykezéssel bírtak, a kato-
náskodástól mentek voltak és szombatjukat szabadon 
ünnepelhették. Mily nagy kedvezmény volt Pálra nézve, 
hogy ezen vallásnak mintegy árnyékában működhetett! 
Az államilag ennyire védelmezett zsidóságot mindenütt 
kisérte ugyan a környezet gyűlölete, de a mellett mindig 
tapasztalhatta egyes személyek és osztályok rokonszenvét. 
Igv volt lehető a különböző fokú tisztelet és vonzódás, 
különösen a valódi prozelitizmus részéről , :—mely a körül-
metélkedés felvételét is magában foglalta, — a mely von-
zódás egyes szokások utánzásában vagy épen pénzbeli 
segélyekben állott. Legnagyobb segélyére voltak a zsidó 
vallású nők: gyakran az előkelők. Minden szombaton meg-
látogatták a zsinagógát a prozeliták és a különböző rendű 
tisztelők; űgv hogy Pál a zsinagógában tartott beszédei-
ben a pogányokhoz is szólhatott. Ehhez járult egy har-
madik, a mivel a zsinagógában külföldön találkozott: a 
szervezkedés példája. 

Mindenesetre megismerhette Pál a szervezkedést már 
a görögöknél is. Az idő, melybe missziója esik, az antik 
egyesületi élet virágzási kora volt. Kizárva § politikai 
tevékenység köréből, a népesség alsó osztályai vigaszt s 
az élet számára tartalmat az egyesülésben kerestek, a hol 
az egyesnek módjában volt szeretni, segíteni és kicsiny-
ben uralkodni; a hol a halál után a hálás kegyeletről és 
a tisztességes eltemetésről biztosítva volt. Ismerünk kéz-
műves, misztikus és idegen egyesületeket nagy számmal. 
Férfiak és nők vettek részt bennök: szigorú rendszabá-
lyaik voltak, s e mellett közös pénztár, egy felvigyázó, 
a patrónus tiszteletére ünnepek, egy kommisszió, gyakran 
sors által választva, és egy elnök. A külföldön élő zsidók 
midőn ilyen egyesületet alakítottak, sokszor átvették a szer-
vezkedés formáit, főként a neveket; a mit magok tol-
dottak hozzá, az a más kultusz és egyesületek iránti 
nagyobb elzárkózottság és az ő bámulatos családias ér-
zésük : a testvéri szeretet volt. Pál ismét a zsidókhoz 
csatlakozott, s közvetve így fordítá hasznára az antik 



egyesületi élet örökségét. Rá nézve ez nagy előny volt, 
mert nem kellett rögtön egészen új formákról gondos-
kodnia. 

Az idők eme kedvező viszonyai mellett, a milyenek 
voltak a görög nyelv és római állam, a keleti vallás 
vonzó ereje és a diasporában lakó zsidóság, — nem 
hiányoztak azonban a nehézségek és veszélyek sem, 
melyek a misszió ügyét hátráltatták. Két félelmes ellenség 
környezte Pált egész életében: a zsidóság és maga a 
keresztyén gyülekezet. 

Az első érthető. A zsinagógának, azon pillanattól 
kezdve, a melyben felismerte, hogy Pál működése nyomá-
ban egy új, vele versenyre kelő egyház állott elő : életre, 
halálra fel kellett vennie a harcot a hithagvóval szemben, 
ki a zsidóság minden előnyét, ennek teljes félrevezetésére 
használta ki. Mindenütt boszantják, bántalmazzák ; gyak-
ran csoda által menekül meg, utoljára is majdnem áldo-
zatul esik, s csak a rómaiak közbelépése által szabadul 
meg. És mégis ez a harc, melyet a Csel. könyve egész 
nagyságában kifejezésre juttat, kicsiny volt ahhoz képest, 
melyet magukkal a keresztyénekkel kellett megvívnia. 

A harc nem azon kérdés körül forgott, hogy váj-
jon a pogánymisszió folytattassék-e vagy ne ? — hanem a 
feltételek, a »miként« körül. Azonban épen ezen »mikén(«-
tel kellett eldőlni, hogy vájjon a keresztyénség valami 
régi, vagy pedig új-e ? — csak alantas formája-e a zsidó 
vallásnak, vagy pedig úgy a zsidósággal, mint a pogánv-
sággal szemben új i rányzat? Vájjon Pál mint pogány 
hittérítő a megtérítetteket zsidókká tegye-e egyszerűen, 
vagy »uj« emberekké? Ezen kérdés eldöntésétől függött a 
keresztyénségnek, mint világvallásnak a sorsa. A jeru-
zsálemi ős gyülekezet teljesen alárendelte az újat, a mit/. 
Jézus alkotott, a zsidóságnak; ezért enyésztek el János 
tanítványai, az essenusok és a többi szekták is. Pál ki-
fejtette, hogy Krisztusban nincs sem zsidó, sem görög ; 
hogy a keresztyénség valami egészen új. Ez által bizto-
sította, a keresztyénségnek örök jövőjét. Azzal a félelmes 
harccal, mely egyfelől a páli-, másfelől a zsidó ellen-misszió 
között kitört, — itt nem foglalkozunk. Csupán említeni kel-
lett ezt, annak kimúlására, hogy Pál nemcsak az idők 
kedvezése' által, hanem harcban és győzelemben lett a 
legnagyobb hittérítő. 

Ezzel meg vannak jelölve működésének világtörté-
neti feltételei. Vessünk most egv tekintetet személyiségére. 

A nagy apostol épen nem mintaképe amaz erények-
nek, melyekkel a hittérítőnek, hivatása betöltése végett 
ékeskednie kell. Ellenkezőleg, nélkülözte a legfőbbeket. Az 
ember és a világ megfejthetlen volt előtte ; a valóság 
megfigyelésére nem kevesebb hiányzott benne, mint az 
érzék. Azok a sokféle, tarka benyomások, melyeket or-
szágok és tengerek, népek és városok gyakoroltak reá, 
majdnem nyomtalanul tűntek el lelkében. Az egész embe-
riséget két csoportra oszt ja : zsidókra és pogányokra; a 

pogányokat pedig, még talán a nyelv szerint: görögökre és 
barbárokra. További különbség előtte nincs. A zsidókat ki-
válóan ismeri, a mennyiben maga is zsidó ; a pogányság 
ellenben egy, közelebbről soha meg nem ismerhető tömege 
előtte a romlottságnak. Sem állami kultuszokról, sem misz-
tériumaik lényegéről közelebbi ismerettel sohasem bírt. A 
mit a pogányság bűneiről a Római levélben ír ,— ott állha-
tott minden zsidó olvasókönyvben; olyan dolgok azok, 
a melyeket a zsidók általában hittek a pogányok felől. A 
görög bölcsészetről sohasem volt még csak sejtelme sem. 
A külvilág iránti közönyössége még élesbült a tisztátalan 
érintésétől való zsidó iszonyat által. Csupán azt kell kér-
deznünk : mit vesztettünk volna a kultúrtörténeti isme-
retekben, ha a páli levelek nem maradnak fenn ? Semmi 
fontosat nem tudnánk említeni. Minő egészen mást ol-
vasunk pld. Tertullián irataiból! Valóban az egyetlen s a 
legfontosabb, a mit Pál a »világ«-ból átvett: a görög nyelv, 
melyet Tarsusban tanult meg. De a mint ezt használta, a 
stylus, teljesen az övé! 

A misszióra képesítő erények fogyatékossága, mely 
a világtól és az emberektől való ezen elzárkózottságban 
rejlik, fordított oldala csupán az ő erejének és bámulatos 
megfontoltságának. Sajátképen csak egyet ismert : ezt 
azonban tökéletesen : önmagát. Habozás nélkül az ókor 
legnagyobb pszikhologusai egyikének nevezem, épen ezen 
önismeretnél fogva, mely nála is, mint minden nagy em-
bernél, kulcsul szolgált mások megismeréséhez. Ismerte a 
maga szivét, gyengeségében és szorongásaiban; az ösztö-
nök, a bűn benső lekötő hatalma elleni küzdelmeiben; s 
azután ismét a maga erejében, hősies bátorságában és 
szeretetében. Ép oly biztosan tudta, az eksztázis mezején, 
hogy hol hat Istennek Lelke, mint az öntudat természetes 
erői között. Egy személyben mestere volt az eksztatikus 
nyelveken szólásnak és a logikai gondolkodásnak; a tiszta, 
szilárd akaratnak ép úgy, mint a tüzes, szenvedélyes 
ösztönnek, s a mellett még azzal a tulajdonsággal is ren-
delkezett, hogy kimond;a, a mit érez és tud. A midőn az 
emberek számára, az »ember« képét megalkotá, minden 
individuális mellőzésével a lényegest, a mindenkivel kö-
zöst juttatá kifejezésre, zseniális erőteljességgel. Ezen ala-
pult beszédeinek ellenállhatatlan hatása, ha az emberről 
kezdett beszélni. Hallgatói előtt nem volt mindig kedves, 
mert ez a talányszerü ember oly tisztán és ellenmondást 
nem tűrőleg tárta fel bensejüket. A külvilágtól elfordulva, 
tisztán a bensőre tekintett, és semmiféle »külső* által 
«em engedte magát eltereltetni, hogy annál nagyobb erő-
teljességgel találja és hajlítsa a »bensőt®. 

Wernie után 
(Folyt, köv.) Danóczy Antal. 



K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Theodor Waitz, Ailgemeine Pádagogik u n d k le ine pádagog i sche 
Schriften. IV-te; durch Beigaben vermehrte Aufl. Herausgegeben von 
Dr. Ottó Willmann, Professor in Prag. Braunschweig (Vieweg & 

Sohn) 1898. 552 lap. Ára 5 márka. 

E testes kötet szerzője egy, a XVI. század végével 
Vácról vallása miatt elüldözött magyar famíliának a sar-
jadéka. Marburgi egyetemi tanár volt s 1864-ben hunyt 
el. Számos munkát adott ki a pszikhológia, ethika. peda-
gógika, logika és bölcsalettörténet köréből. Legnagyobb 
munkája »Antropologie der Völker*, 2-ik kiadás 1877. 
cimű müve. »Általános pedagógikájának* 1-ső [.kiadása 
1862, a 2-ik 1872, a 3 ik 1882-ben jelent meg, s a jeles 
dolgozatról a német szakirodalom a legnagyobb elisme-
réssel nyilatkozott. Életrajzát Zeller berlini tanár írta meg. 

A művet, három értekezés előzi meg. Mintegy beve-
zetése akar ez lenni az általános pedagógikának. Az első-
ben Willmann »Waitz gyakorlati bölcseletét« ismerteti, 
mely is az egyén filozófiai megvizsgálásából kiindulva a 
társadalom filozófiájának, az ú n . szociológiának meg-
alapítására jutott el. 

A másodikba Gerland pedagógiai tanár Wai tz ta-
nári működését s a harmadikban Seheibert tanár az »Ál-
talános pedagógika* első kiadását ismerteti. A mű végén 
szerzőnek az 1848—1858 . években kiadott több pedagógiai 
értekezése található (443—552. ].). 

A mii a pedagógika tudományos jellegével s annak 
művészetével és értékével foglalkozó bevezetésen (1—2. §.) 
kivül két nagyobb részből áll, a melyeknek elseje a neve-
lés fogalmával és céljával (3 — 6. §.), másika pedig a ne-
velés eszközeivel (7—27. §.) foglalkozik. A nevelés esz-
közei között szerepelnek a szemlélet, a kedély, az érte-
lem, a tanítás és annak főbb tárgyai. Csudálatos, hogy 
az akarat nevelésének külön szakaszt nem szentelt. A 
taní tás tárgyai között főleg az idegen nyelvek, a mathe-
matika s a természettudományok szerepelnek. Finom ér-
zék, zseniális tapintat és bámulatos szakképzettség jellemzi 
összes fejtegetéseit. 

A mű tar ta lmának rövid, vázlatos ismertetése után 
nézzük a művet, mint egészet. 

Szerző, egészen helyesen, a nevelés és oktatás egy-
séges jellegéből indul ki. Herbart iskolájának erősen fe-
gyelmezett híve, a ki az elméletnek és a pedagógiai prak-
szisnak ügyes összefoglalására törekszik a nevelés és okta-
tás egész vonalán. Különös részletességgel tárgyalja a 
kedélyi nevelés kérdését, a melynek negatív oldala a fe-
gyelem, a büntetés és a lelkiismeret; pozitív oldala pedig 
a család, az iskola (történet és anyanyelv) és a vallás. 
Ezt követi az ízlés és az értelem nevelése. Az egész 
pedagógiai irodalomnak ezek a kontroverz kérdései. E 
téren a tudós szerző úgyszólván a Herbart-féle eszmék 
popularizálására törekszik. 

Herbart bölcseletével osztozik az érzékfölöttiség esz-
méjének hiányos tárgyalásában. Pedig a nélkül aligha lehet 

szólani ;i vallásnak az ember és az emberiség fejlődé-
sére nélkülözhetetlenül szükséges jeli-egéréi. A vallás az 
ember legsajátosabb ténye és lényege, mely az embert 
emberré teszi és neveli. E tekintetben a mű 20. §-ának 
fejtegetése hiányos és kiegészítésre szorul. Különben alá-
írjuk az iskolai nevelésre és tanításra vonatkozó összes 
fejtegetéseit. 

A részletekre áttérve, osztjuk szerzőnek ama néze-
tét, a mely szerint csak az a tanítás művelő és képző 
hatású, mely »zum Selbsterwerben des Gesetzes oder eines 
Gedankens íührt«. A mit a földrajz tanításáról mond, 
hasonlóan hiányos és kiegészítésre szorul. Térképolvasás 
azesupán, a melynél a tanuló növendéknek önálló tevékenysé-
géről sző sem lehet. Egy kevésbé áttekinthető konglome-
rátum a mai földrajzi tanítás. Az újabb nyelvekre vonat 
kozó nézeteit sem oszthatjuk, mivel idegen nyelvet a 
beszélésig az iskola soha sem nyúj that . Gondolatok, sza-
vak és frázisok betanításáról lehet itt legfeljebb szó. 
De teljesen oszt juk pedagógiai didaktikai tekintetben a 
régi nyelvek és az anyanyelv tanítására vonatkozó né-
zeteit. 

Egyebekben lelkiismeretes megbízhatóság, kiváló szak-
képzettség, a részletekben való teljes biztonság, az anyag-
nak teljes ismerete, a módszer biztonsága, s az ítélet érett-
sége jellemzi Wai tz ál talános pedagógikáját . 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 
Res eatholieae. 

A napokban oly dolgok felől értesültem, a miket 
szó nélkül hagyni nem lehet, nemcsak azért, mert á l ta-
luk egyházunk érdekei vannak veszélyeztetve, hanem az-
ért is, mert testileg szerencsétlen emberek lelki ügye szen-
ved e lnyomatás t . Előre megjegyzem, hogy relata refero, 
de olyan for rás alapján, a melynek hitelreméltóságában 
nincs okom a legkevésbé sem kételkedni. 

A budapesti állami országos vakok-intézetéről s 
azokról a veszedelmekről akarok szólani, a melyeknek az 
intézetben élő protestáns hitfeleink, vallási tekintetben ki 
vannak téve. Azok a visszaélések, melyek ez intézetben, 
épen az intézeti igazgatóság részéről elkövettettek s el-
követtetnek, kötelességünkké teszik, hogy nyíltan fel-
szólaljunk ellenök, s felhívjuk reájuk mind egyházi elöl-
járóságaink, mind pedig a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter figyelmét. 

A budapesti országos vakok-intézete állami intézet, s 
ebből folyólag a viszonosságnak kellene a vezérelvnek benne 
lennie vallási tekintetben s épen nem engedhető meg, 
hogy bármely egyház előnyére felekezeti jellegű legyen. 
Igv volna ez elvben ; de nincs így a valóságban, sőt a 
legújabban annyira róm. kath. jelleget öltött, hogy egye-
nesen a protestáns növendékek pápistákká tételére tö-
rekszik. 

Az intézet e tekintetben régebben nem adott pa-
naszra okot. Minden növendék részesült a saját felekezetű 
hitoktató által vallásos oktatásban, s az intézet, mint inté-
zet megőrizte felekezetnélküli jellegét. A legutóbbi évek-



ben azonban, a mikor Pivár Ignácz személyében új igaz-
gatót nye r t : egészen megváltozott az állapot. 

Pivár úr, a ki azelőtt a váczi siketnéma-intézet 
t anára volt, piarista pap, és pedig úgy látszik, hogy nem 
a régi szabadelvű, hanem az újabbkori, türelmetlen, ullra-
montán szellemű piarista papok közül. Alig, hogy az új 
igazgató betette a lábát az intézetbe, azonnal megkezdte 
lélekhalászó, sőt erőszakos működését. A régi, felekezet-
nélküli intézetet igyekezett róm. kath. jellegűvé tenni, és 
pedig nem csakúgy , hogy az intézetet róm. kath. jellegűnek 
kezdte állítani, hanem úgy is, hogy az intézet nem róm. 
kath. növendékeit is pápistákká formálja. 

Az intézeti lakószobákban s az étkező teremben szen-
teltvizes medencéket állított íel, s rákényszerítette a nem 
protestáns növendékeket a szentelt vizzel való keresztve-
tésre, s reggel, délben és este az Üdvözlégy Mária elmon-
dására. A kisebb gyermekeket ellátta a szent rózsafüzérrel, 
szentképekkel, s mindent elkövetett azoknak a róm. kath. 
egyházba való beédesgetésére. S még ezzel sem elégedett 
meg. Mint pap, minden vasárnap misét tartott, s rákény-
szerítette a nem róm. kath. növendékeket is a mise hall-
gatására, sőt az abban való tényleges részvételre, a meny-
nyiben a jobb hangúakkal az énekkarban énekeltetett. A 
ki a szelid (?) nyomásnak nem akart engedelmeskedni, az 
megbánta engedetlenségét az étkezésnél, a hol nemcsak 
hogy kisebb adagot kapott , hanem ráadásul még ilyen 
szavakat hal lhatot t : »Ugy-e jó a katholikus sonka és a 
katholikus fánk; de a keresztvetés és az imádkozás nem 
kell, ugy-e?U 

Türelmetlenségét az igazgató úr leginkább prédiká-
cióiban muta t ta ki. Odakényszerítette protestáns növendé-
keit is, s a legerősebb kifakadásokban tört ki a protestan-
tizmus ellen. Luthert, Zwinglit, Kálvint gonosztevőknek, 
istenteleneknek, Antikrisztusoknak bélyegezte nem egyszer, 
míg a pápistaságot egekig magasztalta fel. 

Ezt a türelmetlenséget végre magok a növendékek 
sokalták meg. Legközelebb magok panaszolták el tűrhe-
tetlen helyzetüket hitoktatóiknak, s azok védelmét kérték. 
A hitoktatók fel is szólaltak, — s az igazgató úr tagadott is. 
nem is. Tagadta ugyan, hogy ő vallási kényszert gyako-
rolna a nem róm. kath. növendékekre; de elismerte, hogy 
azok tényleg elvezettettek a misékre s a prédikációkra. 
Ő, mint mondá, csak lelki táplálékban kívánta őket része-
síteni, s nem tehet róla, ha a protestáns növendékek 
annyi ra felismerték a róm. kath. vallás szépségeit, hogy 
maguk vágyakoznak utána. Elismerte, hogy a jobb hangú 
prot. gyermekek énekeltek a karban róm. kath. énekeket, 
de — mondá — ő ezzel is javukat aka r t a ; mert hiszen, 
ha hangjuk kiképződik s megtanulják a karénekeket : az 
intézetből kikerülésük után kenyerüket is megkereshetik 
a miséken való éneklés által. Hogy pedig a többi protes-
tánsokat is elvezettette a misékre, azt azért is tette, mert 
neki nincs akkora személyzete, hogy valakivel felügyel-
tethetett volna reájuk, addig, míg a róm. katholiusok 
istentiszteleten vannak. 

A hitoktatóknak megígérte, hogy ezentúl óvakodni 
fog ilyen dolgoktól ; de hogy ígérete mennyit ér, mutat ja 
az, hogy a mikor a legközelebbi mise alkalmával egy, 
már félig róm. katholikussá nevelt prot. leánynövendéket 
figyelmeztetett egy Krausz Vilmos nevű prof. fiu arra, 
hogy a protestánsoknak nem kell misére menniök, s ezt 
az igazgató úr a lánytól megtudta : a fiu kezét hátra köt-
tette s több órán át egy sarokban állni kényszerítette, 
azután pedig az étkezésnél a bűnösök asztalához ültette. 

A türelmetlenség azonban nemcsak a protestánsok, 
hanem a zsidók ellen is dühöng. A zsidó növendékeket 
is épúgy rákényszeríti Pivár igazgató úr a kereszt vetésre, 

szenteltvíz használatára, róm. kath. imádságok mondá-
sára, a misén való megjelenésre, mint a protestánsokat. 
A ki nem engedelmeskedik, megkapja a büntetést. Nem 
régen, mert nem akart keresztet vetni, egy zsidó fiút erő-
sen felpofozott az igazgató úr, s ez eljárását egy napilap 
meg is szellőztette. 

Ilyenek az állapotok az országos állami vakok-
intézetében; s hogy ez az eljárás meg is termi gyümöl-
csét, mutat ja az, hogy a mult évben egy leány át is tért 
a róm. kath. egyházba, s az idén is már kettő nyíltan hangoz-
tat ja , hogy alig várja, hogy 18 éves legyen és áttérhessen. 

Ezekre a tűrhetetlen állapotokra a legkomolvobban 
felhívjuk a prot. egyházak elöljáróságainak és a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrnak a figyelmét. Adataink 
hitelességében nincs okunk kételkedni, s készek vagyunk, 
hivatalos felszólításra, forrásunkat is megnevezni. 

Munkatárs 

K Ü L F Ö L D . 

Templomavatás Trentonban. 
Tető alatt, fölavatásához közel áll a hetedik magyar 

ref. templom is a szabad Amerika földjén. Ez a New-
Yersey ál lamban fekvő Trenton városi ref. magyarság ré-
szére épül, s míg egyrészről s legközelebbről nekik leend 
a márc. 5-ike nagy n a p , * hogy azon vígadjanak és örül-
jenek a szó legnemesebb értelmében, — addig másfelől az 
egész amerikai magyarság öröm ünnepe leend ez, kik 
áldozatkészségük filléreivel hozzájárul tak a szent ügy meg-
valósításához. 

Egy újabb oltára emeltetett közöttünk az evangé-
liumi hitnek, menyei reménységnek, s az egymást, meg-
értő felebaráti szeretetnek. Ki ne örülne az amerikai prot. 
magyarság ilyetén való, szemmel is látható haladásának, 
előmenetelének ? ! 

Ezelőtt 4 évvel még csak két missziói könpontunk 
volt, melyek önálló templommal bírtak. Ma van nyolc. 
Négy évvel ezelőtt sem voltunk többen, erősebbek sem 
voltunk anyagilag; hanem azt hiszem, szembeszökő hala-
dásunk oka az, hogy gazdagabbak lettünk a hitben, tevéke-
nyebbek, szorgalmasabbak a keresztyéni munkálkodásban. 

Ha Amerikában egy-egy magyar kálvinista templom 
épül, ennek örülni lehet nemcsak szorosan vett hitfeleke-
zeti, hanem általános magyar nemzeti szempontból is. A 
mi templomaink még itt is, minden más egyéb magyar 
intézmény szolgálataival össze sem hasonlítható nemes 
missziót végeznek, ha csupán nemzeti szempontból tekint-
jük is azokat. Azt mondha tnám, hogy ha Amerikát ma-
gyarrá akarnánk tenni, csak kálvinista magyar templo-
mokkal kellene azt elegendőképen ellátni. Egyházunk tag-
jainak ál talánosságban véve csak csekély töredékét alkotják 
a tótajkúak és az egyes magyarabb vármegyékből hozzánk 
származott lutheránusok. Ezek is, a hol csak tehetik, a 
maguk egyházaihoz csatlakoznak. Ez idő szerint hát csak 
egyetlen amerikai magyar ref. egyházközségünk van (s ez 
a new-yorki), hol híveink önálló templommal nem rendel-
keznek. De ott már aztán csakugyan bajos is volna en-
nek megépítésére gondolni is. Az egyház tagjait jó részben 
folyton fluktuáló elemek képezik. Bevándorlók első pihenő 
stációja N. York. Ezért ott, habár nagy számmal vannak 
hitfeleink, de kevésbé állandóak, mint bármely más ma-
gyar kolónián. Newyorkban templom építésre ezért is, 
meg az építésre alkalmas terület horribilis drága volta 
miatt is, ez idő szerint gondolni sem lehet. Mindazonáltal 

* E tudósítás még a felavatás előtt íratott. Szerk. 



még ottani híveink körében is él a remény, hogy idővel 
saját templomukban dicsérhetik, édes hazánk zengzetes 
nyelvén az Egek Urát. Segítse őket a kegyelem Istene ! 

A trentoni egyház az új templom felavatására vonat-
kozólag a következő meghívást bocsátotta ki: 

A trentoni magyar ref. egyház templomának fölszen-
telési ünnepélye március hó 5-én fog megtartatni. Erre a 
magasztos, lélekemelő ünnepélyre, mely d. e. 10 órakor 
veendi kezdetét, úgy a helybeli, mint a vidéki hittestvéreket 
és honfitársakat tisztelettel meghívja az egyház elöljárósága. 

Programm. 
I. A templomon kivül. 

1. Gyülekezeti ének: LXXXIV. Zsoltár 1-ső vers. 
2. Ima, Konyha Pál, pittsburgi lelkésztől. 

II. Bent a templomban. 

3. Gyülekezeti ének: 74 Dics. 1., 2., 3. vers. 
4. Felláló ének : Dicsérünk Ur Isten. 
5. Főének: 233 Dicséret 1., 3. vers. 
6. Alkalmi ima: Kuthy Zoltán, newyor'ki lelkésztől. 
7. Alkalmi beszéd : Kalassav Sándor bridgeporti lel-

késztől. 
8. Keresztelést, végzi : Dókus Gábor south-norwalki 

lelkész. 
9. Gyülekezeti ének: 233. Dicséret 8 dik vers. 

10. Úrvacsora-osztás, agendázik: Csutoros Elek cle-
velandi lelkész. 

11. Bezáró ének: 75-dik Dicséret, 3., 4., 5. vers. 

III. Délután. 
Imádkozik : Dókus Gábor. 
Prédikál: Konyha Pál. 

íme az ünnepély prögrammja, mely újabb tanúbi-
zonysága az amerikai magyar ref. nép buzgóságának, 
egyháza, vallása szent ügyei iránt való lelkesedni tudásá-
nak. Mindnyájunk szivét magasztos öröm töltheti el; lel-
künk hálára buzdul, ajkaink imát rebegnek a mindenható 
Isten jósága iránt, ki az ő szent ügyének közöttünk diadalt, 
engedett, munkánknak előmenetelt adott s azt áldásival 
koronázta. Ha a nagy távolság miatt a test szerint nem 
lehetünk is jelen trentoni hitfeleink magasztosnak Ígér-
kező ömünnepén : de velők ünneplünk lelkileg, s diadaluk-
nak. mely az evangélium diadala, mi is szivünkből 
örvendünk. 

Azok pedig, kik az építés nagy munkájából oly 
odaadó buzgósággal vették ki részöket, a »névtelen« jói-
tevők. az áldozatkész férfiak és nők. találják meg majdan 
jó cselekedetök jutalmát annál, ki megfizet kinek-kinek az 
ő érdeme szerint. 

Chicago. Illinois. 
Harsányi Sándor, 

ev. reform, missziói lelkész. 

R É G I S É G EK. 
Egy régi tükör, ket levélbe takarva. 

i. 

Kegyes Olvasó. 

Úszód, mely a kalocsai érsek dominiumában van s 
már régtől fogva Pásztor nélkül hagyatott, jelenleg levitát 
tart, névszerint Sallai Beniámint, ki egyúttal scholames-
ter és a község nótáriusa. Eléggé értelmes ember, vallá-

sához pedig buzgón ragaszkodó s annak javát kivánó. 
Corvo rarior albo. 

Ezen hü és igaz szolgája az Isten anyaszentegyhá-
zának, egy panaszszal teli levéllel kereste meg a Gen. 
Scribát, melyben előadja, hogy miként szorongattatik az 
úszódi árva eklézsia grof Battyáni József érsek által s 
aggságoskodva annak állapota fölött, a Tiszt. Atyák tanács-
adását kéri, hogy miképpen álljanak ellen a rontásukra 
törekedőnek. De még inkább kesereg azon siralmas casus 
fölött, mely Sionunk kerítéseit belölről szaggatja és a 
nyájat a farkasok prédájává teszi; s rimánkodik a gen. 
Scribának, hogy a fejét fölemelt és naponkint folyvást 
öregbedő gonoszt pro insigni sua prudentia, quam primum 
tollere, et saluti — hoc modó — religionis et ecclesiae 
Venerandus Superintendens consulere — nihil difficul-
tatem rei moratus — dignaretur. 

És valóban, a ki csak kissé is figyelmesebb, ugyan-
csak látnia kell, miféle útnak eredtek főképpen falusi és 
kisebb-városi tanítóink; mert a nagyobbak — noha nagyon 
kis részben — kiveendők. Bizonyára csak kevesen vannak, 
a kik lelkiismeretesen forgolódnak hivatalukban, és nem 
sokkal nagyobb azoknak száma, a kik értenek is hozzá, 
hogy miképpen kell formálni az ifjúságot. A munkához 
nincsenek szokva. Lelkük távol kalandoz az iskolától. 
Keveset törődnek a közjóval, de annál inkább nézik és 
keresik a maguk hasznát. — Mások hivalkodással töltik 
az időt, ide-oda csavarognak, vadászgatnak, özvegyek és 
szüzek üdvözlésére émelygős verseket componálnak; kénye-
sek, a kik — ne gravius dicam : bőröcskéjüket gondozzák 
— molliter et delicate. 

Ha a Prédikátorok által kötelességeikre figyelmeztet-
tetnek; gyülölségbe hozzák azokat. Élnek és cselekesznek 
csak a Tanácsbeliek tetszése szerint, kiket már régen a 
maguk gondolkozásához és szokásához idomítottak; a 
hízelkedés mesterségét is már régen kitanulták. Ezek auc-
toritásával visszaélve, mitse törődnek azzal, a mit nekik 
a Prédikátor mond, a kinek különben is semmi becsülete. 
Nagy hangon szónokolnak és a popule egekig magasztalja 
őket nagy dicséretekkel. Examenek alkalmára a gyermekek 
közé kiosztják a feleleteket s úgy kell felelni mindegyiknek 
a maga rendjén. Évenkint kétszer így játszatja ki magát 
a Senatus, s így türi, hogy szennyes kendővel kitörlik a 
szemét. Senki sem érzi a kárt, de mindenek dicsérik a 
prudentiát, a mit pedig nem prudentiának, hanem tűrhe-
tetlen perfidiának kellene adsignálni. 

Azok, a kik hivatalukban már régóta hűséggel for-
golódtak, megvettetnek, s a kiknek kedves a munka — 
értem a literátus embereket — rongyoskodnak, koldusokká 
lesznek, éhen halnak s hazajáró lelkekhez hasonlítanak 
inkább, mint emberekhez. Mert a községnek csak az ifjú, 
robustus és nőtlen férfiú a köllős, a ki tud mindent a 
szája-ize, és semmit az igazság szerint beszélni, — s a 
ki bemerészel tolakodni a mások ágyasházába, haját fel-
fodorítva viseli, a Mágnásokat járásban, beszédben, ruhá-
zatban, evés-ivásban utánozza és fennhordja a fejét stb. 
Ilyeneket — kiket a jók megvetnek — keresnek maguk-
nak mainapság a községek, ilyeneket kínálnak tisztes-
séges kenyérre a collegiumok, s ezeknek hűségére és 
becsületességére bízatnak a legfőbenjáróbb dolgok. Ez 
Magyarországon az iskolák állapota, s hogy mi az eventusa 
megtanulhatod kegyes olvasó a levita leveléből. 

Ad N. N. converte oculos, luxumque fluentem 
Aspice et indignas Christi propagine móres. 
Tota in Capreolos it vinea, tota comantem 
Elfluit in Sylvam, foliis spargentibus umbram 



Pestiferam segeti, dulces neque parturit uvas. 
Hos (Superintendes Venerande) ster-iles ramos, 

nemas íllud inutile trunca. 
Duna-Pataj, 1761. die 10 Augusti. 

Joannes Hányoki Losoncv 
gen. Scriba. 

II. 

Tiszteletes Generális Scriba Uram ! 

A mint megígértem vala, ime az Érsekhez bemen-
tem 5-a praesentis. Maga titkos házában mit mondott, 
mit kérdett, mit felelt ? szomorúan jelentem ekképen : 

1-ör Azt kérdezte: azt a hatalmat, a melyei inne-
penkint prédikálok, hol vettem ? holott azelőtt már el 
volt tiltva. 

2-ör Halottakat hogy merek temetni ? kicsoda en-
gedte meg? 

3-or Azt véltem, hogy én vagyok kegyelmeteknek föl-
desura, hogy eddig meg sem érdemlettem, látogatásomra 
jöjjön Most értem köszöntésekből, már előttem megfor-
dultának legyen. Melynek alkalmatosságával még jó előre 
hirré kellett volna adnom és tiltanom, hogy Felséges 
Asszonyunk és Consilium parancsolatjából senki acatho-
licorum Magistrorum se merészeljen prédikálni, hanem a 
ki Prédikátor: legyen Prédikátor csak az articularis he-
lyekben, másként ablegáltatnak ; a ki pedig Mester : legyen 
Mester; de hogy prédikáljon, ne merészelje cselekedni. Ke-
gyelmed Mester, azért e kegyes végezés ellen hogy mer 
járni és ki engedte meg ? 

Én erre azt feleltem: Mióta a helvétiai hit kezdett 
ez országban szaporodni, annak terjedésével nálunk is meg 
volt; ámbár ezelőtt nem sokkal a Prédikátor a Csákiak 
közül egynek idejében s annak uralkodásában meg nem 
szenvedtetett is; de ugyancsak hitünknek s vallásunknak 
gyakorlasának szikrája végképen ennyi Ersekek uralko-
dásában el nem oltatott. Ha megesett néhánykor vala-
melyik részében gyakoroltatásunknak, hogy valamelyik 
Érsektől megszomoríttattunk: másszor attól vagy mástul 
ugyanabban megvigasztaltattunk. A mit Csáky Imre Car-
dinális tőlünk meghúzott a Prédikátorunk eltiltásakor: 
ugyanazt sem soknak elmaradásával Patatits megadta és 
soha uralkodásában nem háborgatta. Csáky Miklós a mit 
tőlünk megfogott: azt kegyes emlékezetű Klobusitzky 
megboldogult érsekünk kegyelmesen megengedte, és most 
abban vagyunk mindeddig, melyben élünk nagyméltóságú 
Érsekünk, mostani Excellentiád alatt, remélvén bátorsá-
gos megmaradásunkat ; tudván azt, hogy a Mlgs Battváni 
házat olyannak nem hallottuk, s nem is volt, hogy a re-
formátusokat békességben élni nem hagyta volna és vallásu-
kat üldözte volna. Annak egyik ága levén jó kegyelmes 
urunk, ugyan kívánva kívántuk azt, hogy Excellentiád 
legyen az, a ki boldog emlékezetű Klobusitzky holta után 
üljön az érseki székbe, kinek kegyes uralkodásán mi 
mindnyájan örülhessünk. * 

Erre elmosolyodik s azt mondja: Nem következik, 

* Nem örülhettek, mert már »Altero die Archiepiscopus, 
per Ceremoniarium negotium dat Vicario, ut uszodienses reforma-
tos ab exercitio quam primam abstineaU. Majd csakhamar halla-
niok kellett, hogy mily szívtelenül bánik a reformátusokkal Foktőn, 
honnét 180 családot, s összesen 568 lelket üldöztetett el. És épen 
így cselekedett az egri nagy-Prépost, gróf Battyáni Ignác, ki ellen 
az ifjú Ráday Gedeon és b. Zav Péter által Mária Terézia királyné elé 
vezetett Deputatió panaszt emelt, hogy Bábolna, Galgóc és Poroszló-
ról 10—20 anként kergetteti el a ref. lakosokat; — Szabolcsvár-
megye pedig, Pethő Ignác ügyésze által pörbe fogatta ugyanazt, a 
miért 1768-ban épen nyár derekán, 162 családot s összesen 901 
lelket üldöztetett el Egyekről, s tett földönfutóvá és éhenhalóvá. 

hogy a Battyániak oly jók. tehát én is oly jó legyek ke-
gyelmetekhez hitem ellen. Én most Bécsbe megyek és 
onnét megfordulván, bemegyek kegyelmedhez és meg fo-
gom vizsgálni a kegyelmetek dolgát. És ha Klobusitzky 
Ferenc oly jó volt kegyelmetekhez, én nem tudom mit 
nézett és hogy szabadíthatta fel kegyelmeteket. 

Én erre ezt feleltem: Vigyázott az Eleire és jobbá-
gyainak békességére. 

Azt kérdi továbbá : Vagyon-e írásaik ró la? Én fele-
lém : Vagyon. Arra mondja : No, kimegyek, ha Bécsből 
megfordulok és meglátom. 

Ezzel eltekeredett előlünk, rövid jómondással. Mi is 
meghajtván magunkat, szerencsés út kívánással tőle el-
jöttünk szomorúan. 

Ezeket kívántam Érsekünk előtt megfordult dolga-
inkról Tiszt. gen. Scriba uramnak röviden előszámlálni, 
hogy míg magam mehetnék, előre is hadd tudhassa mind ke-
gyelmed s mind Püspök urunk dolgainkat. Mi leszen már 
belőlünk? Isten tudja. Ha hozzánk eljön, mit feleljünk? 
Ha rontani akar, mivel álljunk ellen ? Consulálni méltóz-
tassanak Tiszt Atyák. 

De bölcs értelmüket kívánom a Tiszt. Atyáknak 
azokra nézve is.} a miket a tanítás dolgában igaz szívem 
szerint elpanaszolni fogok. Látom, hogy az ide beplántált 
pápista keresztyének mely nagy igyekezettel felette tanít-
ják a magukéit. Minden útcának vagyon egy kapitánya. 
Alatta két tanitó: férfi és asszony. A kapitány Catalogust 
tart a tanulók számok szerint. Innepi napokon visitálja 
reggel és estve, miképpen tanítják és a tanulók mind je-
len vannak-e ? Végezvén dolgukat, szép renddel, kiki a 
maga párjával mennek a templomba énekszóval. A pap 
végezvén dolgát, minden kapitányt nevéről szólít elő és 
az alatta való sereget rendszerint vizsgálja a katedrából. 
A ki jobban felel, holmi aprólékos keresztekkel, képecs-
képpel, olvasókkal, ereklyékkel, könyvecskékkel szokta 
megajándékozni. Innen már is tapasztalhatóképpen sokra 
mentek. A mieinknél pedig halál a tanítás. Tudatlanok, 
hitüket, s vallásukat nem tudók. Olyak is vannak, kik a 
sz. háromság felöl való tudományt nem tudják, csak 
imígy s amúgy hallották. Sem hévek sem hidegek, bar-
barusok, parasztok, az istenes sz. vallásnak mocskai és 
csupa gyalázatára valók. Éppen csakhogy lelek van ben-
nük. De hogy is ne? mikor messziről kerülik a scholát, 
a Birák pedig lágy párnát puhogatnak nekik. 

Tapasztaltam már ily hamar. Osszeakadott a pá-
pista gyermek a kálvinistával; amaz ezt egészben majd 
bőriböí kifejtette. Hány legyen az Isten ? a kálvinista 
gyermek nem tudta. A honnét a pápista gyermek pogány-
nak mondta. így kell ertenünk a többekről is. Ha így 
felhagyatik a mi hitünk s vallásunk között a tanítás, elég 
hittől való szabadás lészen. A mult héten egy takácsinas 
nálunk is kiugrott az akolból és a most vasárnapon a 
sereg között zászló hordozó volt stb. 

Bölcs értelme szerint ezen dolgot minthogy jobban 
tudhatja és érti, kellene-é ezen dologrol értekezni a Su-
perintendentiának, nagy tisztelettel említendő Tiszt. Püs-
pök uramnak is, hogy a tanítás s annak haszna bőveb-
ben folyna. Ha valamire méltóztatnának lépni a Tisz. 
Atyák, tehát az én hallgatóimnak is személy szerint, ki-
vált a Bíráknak jó volna az intés. Sapienti sat. 

Úszód die 3-a Augusti 1761. alázatos szolgája 
Sallai Beniamin m. k. 

Közli Földváry László. 



IRODALOM. 
** A Magyar Könyvtár márciusi füzetei ismét 

értékes munkákkal gyarapítják e derék vállalatot. Az új 
magyar klasszikus irodalmat Arany János »Toldi estéje« 
képviseli, melyet Bánóczi József látott el kimerítő beve-
zetéssel. A régi magyar klasszikus irodalomból Heltai 
Gáspár »Válogatott Meséi «-t s közli a vállalat Imre Lajos 
bevezetésével és jegyzeteivel ellátva, a ki Heltai ódon 
nyelvezetét az újabb helyesíráshoz alkalmazta. A többi 
három füzet a külföldi irodalomnak van szentelve: egyik 
az olasznak, másik a franciának, harmadik a norvégnek. 
Giuseppe Giicossa > Borús Szerelem* cimü drámája 
egyike a modern szinmű irodalom legjelentősebb alkotá-
sainak, melyet Ma dó Antal szépen ültetet át irodalmunkba. 
A francia irodalmat Musset Alfréd »Tizián fia* cimű 
híres novellája képezi, melyet Marquis Géza egész csi-
nosan fordított le nyelvünkre. A norvég irodalomból Kid-
land Sándornak egy kötetre való elbeszélését fordította 
le Bitók Emma, erőteljesen és magyarosan; köztük van 
az a »Karen* cimű novella is, melyet a norvég irodalom 
egyik legremekebb alkotásának tartanak. E füzetekkel a 
»Magyar Könyvtár«-nak immár 92. száma van, melyek 
füzetenkint 15 krért a kiadó Lampel R. (Wodiáner F. és 
fiai) cégnél (Budapest, Andrássy-út 21.) kaphatók. (F.) 

** A dévai ref. templom és régiségei. Irta 
Szöts Sándor, ref. lelkész. Számos képpel. Különlenyo-
mat a Hunyadmegyei Történeti és Régészeti Társaság 
IX. Évkönyvéből. Kolozsvár, Gombos F. nyomdája, 1898.— 
A dévai egyház egyike Erdély legrégibb és legtekintélye-
sebb egyházainak. 1574-ben már híres papja volt Tordai 
Sándor András személyében, a ki erdélyi püspök volt. 
Temploma ódon, régi, maga Hunyadi János építtette. A 
gothikus stílusban épült templom csúcsíves mennyezetén 
az Anjou ház, a Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet egye-
sített, továbbá I. Ulászló király címere látható; a szen-
tély oldalfalain Assisi Szent Ferenczet, Szent Borbálát, a 
napkeleti bölcsek Krisztushoz való zarándoklását stb. ábrá-
zoló freskó-képek vannak; a templomban Dobó Domokosné 
(az erdelvi vicevajda felesége), Tordai Sándor András, 
Geszthy Jánosné, Barc.sai Gergely és neje feliratos emlék-
táblái szintén becses régiségek, valamint a harangok is, 
melyek egyikét az öreg Rákóczi György fejedelem ké-
szíttette. 

** A Theologiai Ismeretek Tárából, melyet 
dr. Antal Géza, lic. Rácz Kálmán és dr. Tüdős István 
közremüködesével Zoványi Jenő theol. m. tanár, tisza-
földvári lelkész szerkeszt és ad ki, a II-dik kötetet befe-
jező pótfüzet és a 1 II-dik kötet 1-ső füzete most hagyta 
el a sajtót. A derék munkának ez újabb füzetei is megerő-
sítenek ama több ízben kifejezett véleményünkben, hogy 
a Th. I. Tára nemcsak hézagpótló, de nagyon jóravaló 
munka. Külföldi források, nevezetesen a Holtzmann-Zöpffe' 
féle Lexikon nyomán készült, de csak a külföldi tárgyak-
ban követi nemet mesterét. A hazai vonatkozású kérdé-

sekben, melyek a munka nagyobb részét alkotják, egészen 
eredeti, és cikkei nagyon gondosan vannak kidolgozva. A 
II. kötet pótfüzete a »Montanisták — Nyugati egyház* 
címszók közötti anyagot közli ; a 111. k. 1-ső füzetében az 
»Obedientia — Pornokratia* közé eső anyag van kidol-
gozva. Ezeknek a füzeteknek is a magyar tárgyakban és 
kérdésekben van a forsza. A magyar cikkek, kivált a 
történetiek és az életrajzok szépek, szabatosak, pontosak. 
Egész kincstára az egyháztörténeti és irodalomtörténeti 
ismereteknek. A P betűben pl. Paksi K. György püspök, 
Pál apostol, Pálfy József, Pálóczi Horváth Mária. Pap 
István, Pápai Páriz Ferencz és Imre, Pápai reform, főis-
kola, Papp Károly, Párbér, Pátens, Pathai István, Patro-
nátus, Payr Sándor. Péchi Simon, Péczeli József, Példázat, 
Perikopák, Perlaky Dávid, Pesten a protestántizmus, Pesti 
kommisszió, Pesti zsinat, Pesti egyházmegye, Péterfi Albert, 
Dénes, Károly, Sándor, Peti József, Petri Elek, Petrovics 
Péter, Petrőczi Kata, Pietizmus, Pilárik István, Pilcius 
Gáspár, Pogány Ádám, Polgár Mihály, Porcsalmi András 
stb. A tárgyalás tömör enciclopedikus, de elég világos. 
Szelleme s iránya elég t á r g y i l a g o s , bár inkáb a liberális 
irányzat felé hajlik. A becses munkára ismételten felhív-
juk a prot. közönség figyelmét. A pótfüzet ára 30 kr., a 

III. k. 1-ső füzeté 60 kr. — Megrendelhető a kiadó-szer-
kesztőnél, Tiszaföldváron. (F.) 

** A » P r o t e s t á n s Pap« című szakfolyóirat XX-ik 
évfolyámának 1-ső és 2-ik száma, Lágler Sándor és Kál-
mán Dezső, szerkesztésében; Kölesden, a következő tarta-
lommal jelent meg : Szász Domokos. Sántha Károlytól. — 
A mi igehirdetésünk. Tantó Jánostól. — Családi élet. (Far-
sangi). Szekeres Mihálytól. — Bő.jti egyházi beszéd. Szi-
gethv Dánieltől. — A felebaráti szeretetről. Horváth Antal-
tól. — Vallásos órák. Ladánvi-tól. — Gyászbeszéd. Szimo-
nidesz Jánostól. — Beszédvázlatok. Kund Sámueltől. — A 
2-ik számban: Óh, szállj le ! Halász Margittól. — Garay 
hatása az »ötvenes évek«-ben. Kálmán Dezsőtől. — Egy-
házi beszéd (márc. 15.) Czékus Lászlótól. — Virágvasár-
napi beszédvázlat. Ablfeld után. — Nagypénteki egyházi 
beszéd. Csulak Zsigmondtól. — Húsvét ünnepén. Szigethy 
Dánieltől. — Húsvéti egyházi beszéd. Papp Károlytól. — 
Beszédvázlatok. Kund Sámueltől. — Esketési beszéd. Raf-
fay Sándortól. — Minden füzetben van ezeken kivül iro-
dalmi értesítés s apróbb liirek az egyházi élet köréből.— 
A folyóirat előfizetése egy évre 4 frt, félévre 2 frt. 

E G Y H Á Z . 

Felhívás az ev. reform, énekeskönyv meg 
Újítása Ügyében. Énekeskönyvünk megúj í tásának 
előmunkálata i t folytatni kivánom, a minélfogva 
fölkérem mindazokat, a kik az 1890-ik évben 
kibocsátott P rog ramm alapján időközben dolgoz-
tak: méltóztassanak munkáikat hozzám beküldeni, 
hogy a bírálatra elfogadható darabokból a füze-
tek kiadását folytathassam. 



1 la valakinek P r o g r a m m r a volna szüksége, 
ér tesí tés folytán szívesen küldök; valamint az 
ú jabban kibocsátandó füzeteket is megküldöm 
minden jelentkezőnek, mer t annyi számú példányt 
fogok nyomatni, a mennyit az érdeklődő közön-
ség kiván. 

Fölkérem különösen is ev. ref. vallású köl-
tőinket, hogy ajándékozzák meg egyházunkat , 
habá r csak egy-két szép és becses vallásos 
énekkel is, mer t azok a dalok, melyeket ezer 
és ezer templom boltozata fog visszhangozni, 
nem fognak kárba veszni. 

A munkák küldését c ímemre kérem. 
Sátoralja-Ujhely, 1899. márc ius 7-én. 

Fejes István, 
az ev. ref. egyetemes énekügyi 

bizottság elnöke. 

Az erdélyi p ü s p ö k v á l a s z t á s t , a mint a napilapok-
ban olvastuk, báró Bánffy Dezső főgondnok az április 
18-án tartandó rendkívüli egyházkerületi gyűlésre tűzte ki. 

E g y h á z k ö z s é g i közgyűlés . A pesti ág. hitv. evang. 
németajkú egyházközség a Deák-téri főgimnázium dísz-
termében, Fuszek Tivadar fölügyelő és Schranz .János 
lelkész együttes elnöklésével évi közgyűlést f. hó 5-én 
tartotta meg. A fölügyelő bejelentette, hogy az egyház 
három közgyűlést, tíz presbiteriális és három pénzügyi 
bizottsági ülést tartott. Jelentette továbbá, hogy özvegy 
Fleischmann Auguszta 2000 forintot, Seyderhelm Ernőné 
200 forintot és Telsch János és neje öt forintot hagyo-
mányozott az egyháznak. Ezután jóváhagyta a közgyűlés 
a zárószámadást, s a gondnoknak, a pénztárosnak, továbbá 
a számvizsgálóknak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 
Schranz János lelkész fölolvasta évi jelentését, a melyben 
nagy részvéttel emlékezet meg a királyné elhunytáról. 
Fölemlítette továbbá, hogy fővárosi lelkészkedésének 25 éves 
jubileumát az egyház november 27-én tartott ünnepi isten-
tisztelettel megünnepelte és szép és értékes ajándékkal 
lepte meg. A jelentést egyhangúlag tudomásul vették és 
a lelkésznek fáradozásáért jegyzőkönyvi köszönetet mondott 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A berettyó-újfalui egyház Zih 
Sándor, tépei lelkészt, — a Jeopócs-apáti (Felső Sza-
bolcs) egyház pedig Ethey Ferenczet választotta meg 
lelkipásztorává. 

Az erdé ly i p ü s p ö k v á l a s z t á s , úgy látszik a jelöl-
tekben nem lesz hiány. A mint értesülünk, a vajdahunyadi 
egyházmegye gondnokai és közgyűlési tagjai a mult héten 
értekezletet tartottak s egyhangúlag Bartha Lajost, a volt 
főjegyzőjelöltet kandidálták püspöknek. Javaslatukat meg-
küldik a többi egyházmegyékhez is. 

F e l e k e z e t i t ü r e l m e t l e n s é g hirét vettük a sla-
voniai Maradékról, a melynek magyar ajkú róm. kath. la-
kosai a legközelebbi időben tömegesen a ref. egyház ke-
belébe tértek át. A mint értesülünk, a róm. és gör. kath. 
plébánusok a mult napokban valóságos lázadást támasz-
tottak a reformátusok ellen. Felbolygatták híveiket, hogy 

ne engedjék meg a községi iskolában a ref. istentisztele-
tek tartását s a ref. gyermekeknek a ref. adminisztrátor 
által hitoktatásban részesítését. Maguk a plébánusok el 
szedték a ref. gyermekektől a hittani könyveket s meg-
semmisítették, s már majdnem odáig vitték a türelmetlen-
séget, hogy lázadás támadt a községben. Az adminisztrátor 
jelentést tett a bujtogatásról Szerémmegye alispánjához, 
s dicséietére legyen, az alispán azonnal megtette a szük-
séges intézkedéseket a további izgatás megakadályozására. 
Kiküldte a járási szolgabírót, a ki a paraszt főkolompo-
sokat azonnal lecsukatta s megtette a lépéseket az izgató 
plébánusok fegyelmi vizsgálat alá vonatása iránt. Egy-
szersmind, mivel a temető felett is] egyenellenkedtek, az 
alispán elrendelte, hogy a község hasíttasson ki a közös 
területből külön temető-helyet a reformátusok részére s 
azt telekkönyveztesse a ref. egyházra. Valóban dicséret 
illeti meg az alispánt ez erélyes eljárásáért. —Ily módon 
kell elbánni azzal a türelmetlenséggel, a mely ma is eret-
neknek tekinti egyházunkat s még a törvény eltiprásával 
is igyekeznék azt elpusztítani. 

I S K O L A . 

Taní tók háza . Az Eötvös-alap országos tanító-
egyesület gyűjtő és kezelő bizottsága a mult héten Péterffy 
Sándor elnöklésével látogatott gyűlést tartott. A gyűlésen 
a Tanítók Házának fölépítését célzó előmunkálatokat tették 
megvitatás tárgyává. Gööz József dr. referált a tanítók 
házára szükséges telek megszerzése iránt eddig tett lépé-
seiről. Jelentette, hogy kérvényt óhajtanak benyújtani a 
kultuszminiszterhez s remélik, hogy az országos nyugdíj-
alapból a tanítóság nagyobb összeget kaphat. Elhatározta 
a bizottság, hogy nagyobb gyűjtést indít országszerte. 
A kérdés előadója, Józsa Dániel referált ezután azokról 
a módokról, a melyek által a ház felépítésére szükséges 
összeget össze lehelne gyűjteni. Konstatálták hogy a taní-
tók kaszinója és a középiskolai tanárság nem csatlakozik 
az Eötvös-alap akciójához, hanem mindenik külön-külön 
gyűjt házépítő alapot. Elfogadta a bizottság azt a véle-
ményt, hogy a vidéki kívánságokkal szemben első szükség-
nek tartja a fővárosban 150 fiú és 150 leánytanuló befo-
gadására alkalmas tanítóház építését. 

A gyönge elméjűek iskolája. Említettük már, 
hogy a kultuszminiszter a fővárossal külön iskolát akart 
felállíttatni a gyönge elméjű elemi iskolások részére. Újab-
ban módosította tervét a miniszter, mert leírt a tanács-
hoz, hogy mivel a külön iskola felállítása sok költségbe 
kerülne, egyelőre megelégszik azzal, hogy a város min-
den iskolában egy külön osztályt állítson fel az ily tanulók 
részére, s megígérte, hogy a beállítandó tanítók fizetését 
magára vállalja. A városi tanács most konkrét javasla-
tot fog készíteni e tárgyban s fel fogja terjeszteni a mi-
niszterhez. 

N é m e t nyelv az i skolákban. A főváros iskolái-
ban, dacára a népoktatási törvény rendelkezéseinek, a régi 



német világ maradványaképen a német nyelv rendes tan-
tárgy. A fővárosi tanítók már régebb idő óta hangoztat-
ják, hogy a német nyelvet ki kellene küszöbölni a taní-
tásból: de felszólalásaik eredménytelenek maradtak. Újab-
ban ismét erőteljes mozgalom indult meg ez irányban, s 
legutóbb a budapesti tanító-testület elhatározta, hogy 
illetékes helyen kérni fogja a német nyelv kiküszöbölését. 
A főváros közoktatási bizottsága is támogatja a mozgal-
mat s a német nyelv helyett a tornázás intenzivebb gya-
korlását óhajtja a tantervbe bevinni. Reméljük is, hogy a 
német világ e maradványa rövid időn ki is fog pusztulni 
a főváros iskoláiból; annyival is inkább, mert annak úgy 
sincs látható eredménye azoknál, a kik a családban nem 
tanulnak meg n é m e t ü l — a z o k n á l pedig, a kik még a régi 
német családokból valók, a megmagyarosodásnak szolgál 
akadályul. 

EGYESÜLET. 
A M. Prot. Irodalmi Társaság hátralékos tag-

ja ihoz nyilvános figyelmeztetést és kérést intézek. A leg-
utóbbi választmányi ülés elszomorodva vette tudomásul 
azt a valóban megdöbbentő tényt, hogy a tagdíjak hátra-
léka 7936 frt 75 krra szaporodott. Ez a tömérdek hátra-
lék már is deficitbe sodorta, s ha gyökeres változás nem 
áll be. kiadványai valamelyikének megszüntetésére kény-
szeríti a társulatot. így szenved a rosz fizető tagok miatt 
ez a nagyhivatású és áldásos tevékenységű irodalmi intéz-
ményünk. Pedig a Társaságra nézve életkérdés, hogy 
jogos követelése hiány nélkül befolyjon. Már az is érzé-
keny veszteség rá nézve, hogy jogos pénzét csak évek 
múlva, költséges figyelmeztetés után és jelentékeny kamat-
veszteséggel kapja meg- EzérI a Társaság legutóbbi választ-
mányi ülése erélyes rendszabályok alkalmazására szánta 
el magát. Hatósági és törvényes hatalomhoz fordul segé-
lyért. Mielőtt azonban ezt a végső lépést megtenné: sürgő-
sen és nagyon szépen figyelmezteti és kéreti az összes 
hátralékos tagokat, hogy az 1898. évi »Protestáns Szemle« 
6-ik füzetében részletesen kimutatott hátralékokat a Tár-
saság pénztárnokánál (Bendl Henrik pénztárnok, Buda-
pest, Deáktér 4 sz.) saját érdekükben minél előbb befi-
zetni szíveskedjenek. A tagokra nézve becsületbeli dolog, 
mert önként vállalt kötelesség kifolyása; a társulatra 
nézve életkérdés, mert szegényes anyagi viszonyai meg-
követelik, hogy a hátralékok pénztárunkba befolyjanak. 
Budapest, 1899. március 6-án. Szőts Farkas, a M. P. I. T. 
titkára. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület választmánya 
f. hó 7-én tartotta meg ülését, a melyen Gergely Antal, 
az egyesület küldötte tett jelentést békési és török-szent-
miklósi látogatásáról. A választmány kimondta, hogy az 
ifjúsági egyesületek e meglátogattatását folytatni fogja s 
legközelebb érintkezésbe lép e tárgyban a komáromi és a 
pápai ifjúsági egyesületek vezetőivel. Elhatározta továbbá a 
választmány, hogy újból gyűjtést indít a helyiség-bérlés 

céljára s arra törekszik, hogy minél előbb egy alkalmas 
helyiséget szerezhessen. A gyűjtések eddigelé is eredmé-
nyesek voltak már, s remélni lehet, hogy jókedvű adako-
zók el is segítik az egyesületet célja eléréséhez. A stu-
dens osztály, tekintettel a március 15-ki ünnepre, ülését 
e napon fogja megtartani. 

A N a g y p é n t e k i Ref. T á r s a s á g választmányának 
tagjai folyó hő 8-án tisztelegtek a társaság védnöknőjé-
nél. Hegedűs Sándornénál, hogy férjének miniszterré tör-
tént kinevezése alkalmából üdvözöljék. A férfi-választmány 
részéről dr. Kiss Áron üdvözölte Hegedűsnét s méltatta 
érdemeit, — a női választmány részéről pedig dr. Csiky 
Kálmánné mondott beszédet. Hegedüsné megköszönte az 
üdvözletet s biztosította az egyesületet, hogy annak ügyeit 
továbbra is szívén fo<?ja hordozni. 

A pápa i e v a n g . n ő e g y e s ü l e t r ő l és a pápai evang. 
egyházhoz tartozó leányegyházak nőegvesületeiről igen 
örvendetes dolgokat olvasunk a pápai evang. egyháznak 
hozzánk beküldött évkönyvében. Mind az anyaegyház, 
mind a leányegyházak élénk egyesületi tevékenysége szép 
világot vet lelkipásztorára, Gyurátz Ferencz püspök úrra, 
a ki nem sajnál sem időt, sem fáradságot, hogy a szere-
tet munkái által tétessen bizonyságot hívei hite felől. A 
pápai nőegyesület bevétele 1898-ban 344 frt 78 kr., 
kiadása 246 frt 81 kr., volt. Az egylet vagyona 784 frt 
15 kr. A leány egyesület bevétele 238 frt 86 kr., kiadása 
4 frt 50 kr. Vagyona 234 frt 36 kr. — A takácsi nő-
egylet bevétele 140 frt 47 kr., kiadása 124 frt 50 kr. 
Pénztármaradványa 13 frt 97 kr. — A nagy-ncsádi nő-
egylet bevétele volt 26 frt. Vagyona 97 frt 76 kr. — A 
mezőlak-békáéi nőegylet bevétele volt 192 frt 84 kr., kia-
dása 2 frt 80 kr. Vagyona 190 frt 04 kr. — íme, mily 
szép eredményeket hoz létre a buzgóság! Szeretnénk, ha 
a fent nevezett helyek református nőegyesüleiről is ilyen 
örvendetes kimutatásokat közölhetnénk. 

A lőcsei evang. gyámintézeti nőegylet mult hó 
19-én tartotta meg évi közgyűlését. Az egyesület 15 éve 
áll fenn s tagjainak száma 254. Az egyesület két diako-
nisszát is tart, a kik a betegek és szegények gondozásával, 
a vasárnapi iskolák és a leányegylet vezetésével tettek 
jó szolgálatot a gyülekezeti életnek. Ápoltattak betegeket, 
több szegényt, havi segélyben részesítettek s ruhát és kará-
csonyi ajándékokat osztottak ki szegény gyermekek között. 
A leányegyesületnek, a melynek célja a serdülő leányok 
lelki gondozása, 15 tagja volt. Az egyesület mult évi bevé-
tele 5051 frt 80 krra, kiadása pedig 461 frt 40 krra 
rúgott. A diakonissza pénztár bevétele 2724 frt 42 kr., 
kiadása 1181 frt 86 kr. volt. A nőegylet vagyona 6129 fr t 
85 krt tesz ki. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Boross Mihály, népies magyar és református 

író, f. hó 5-én Székesfejérvárott, élete 84-dik évében 
elhunyt. Erőteljes, minden ízében magyaros, népies író 
volt, ki a valláserkölcsi irodalmat is nagy sikerrel mű-
velte és egy ideig segédszerkesztője volt a mi Lapunknak 



Viszontagságos életében mindig jó hazafi, hűséges egyháztag 
és emelkedett lelkületű férfiú volt. Ó-Szőnyön, 1815-ben 
született ; Czegléden. Nagy-Kőrösön és Pápán járta isko-
láit, theologiai és jogi tudományokat végezve. Mocson 
rektor, azután Székesfejérvárott h. főjegyző és Fehérme-
gye alispánja, majd 1849-ben a vésztörvényszék elnöke. 
A forradalom után Kecskémétre választották tanárnak, 
de pár hónapi működés után elfogták és két évi vár-
fogságra ítélték. 1855-ben szabadnlt ki Josefstadtből, 
Pesten telepedett le és az irodalomnak élt. 1860-ban ismét 
Fehérvármegye alispánja lett. majd ügyvéd és 1876-ig 
kir. járásbiró. Azóta visszavonultan Székesfejérvárott és 
Sárbogárdon lakott. Nagy kiterjedésű irodalmi tevékeny-
ségének súlypontja a népies elbeszélés terére esik. E nem-
ben legkitűnőbb alkotásai: »Boldogháza«, »András a szol-
galegény* és a »Béthel* című bibliai elbeszélés gyűjte-
ménye. Munkáit kivétel nélkül az erkölcsi célzás hatja 
á t : felvilágosítani és erkölcsileg nemesíteni a népet. Egyes, 
sikerültebb művei 20—25 ezer példányban forogtak köz-
kézen. Vallásos elbeszélései közül a Ballagi Mór-féle »Házi 
Kincstár* és a »Prot. Képes Naptár* is sokat közölt. 
Béke hamvaira! 

f Gonda Lajos, nyugalmazott I. osztályú ref. tábori 
lelkész, f. hó 9-én Budapesten öngyilkossá lett. — Újabb 
szomorú jele az időknek. A szerencsétlen férfiút üldözési 
mániája kergette a halálba. Isten legyen kegyelmes lel-
kének ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Szemé ly i hír. Báró Bánffy Dezsőt, erdélyi ref. 

egyházkerületünk főgondnokát Ő felsége, a király főudvar-
mesterévé nevezte ki. 

* A p á p a betegsége . XIII. Leó pápa a mult héten, 
egy régi fisztulája következtében veszélyesen megbetege 
dett, úgy hogy halálát várták. Az orvosok által végrehajt-
tott szerencsés operáció azonban megmentette a 90 éves 
pápát, a ki már fel is épült, s ezáltal elrontotta a remény-
kedését azoknak, a kik, halálát várva, már a tiara felől 
álmodoztak. 

* Az ó -h i tüek pápája. A mint olvassuk, Oroszor-
szágban, Vladimír, moszkvai metropolita kezdeményezésére 
élénk agitáció indult meg az iránt, hogy az összes görög-
keleti egyházakat egyesítsék, és a római egyház mintájára, 
a moszkvai metropolitát tegyék meg fejőkké. E terv 
keresztülvitele végett egyetemes zsinat összehívását sürge-
tik, melyen a világ összes ó-hitűi képviselve volnának. 
A terv a pan-orosz körökből indult ki s végcélja tulaj-
donképen az összes ó-hitüeknek orosz befolyás alá kerí-
tése. A terv nagyon ravasz és ha sikerülne, örökös vesze-
delmet jelentene azokra az országokra nézve,' melyekben 
ó-hitűek laknak; mert akkor a moszkovitizmus keze 
nagyon sürün volna észrevehető Magyarországon és az 
egész Balkánon, meg Törökországban. 

* A »Metropol i tan Tabernacle«, Spurgeonnak, a 
nem régen elhunyt híres baptista prédikátornak tavaly 

leégett temploma Londonban már majdnem teljesen fel-
épült s egyik nagyobb termében már meg is kezdték 
az istentiszteletet A londoni s külföldi baptisták bőke-
zűleg adakoztak a templom felépítésére, s össze is hoztak 
már e célra 35,000 fontot, A teljes felépítéshez 45,000 font 
szükséges s ennek összehozására még mindig folyik a 
gyűjtés. Hogy milyen bőkezűek a londoni baptisták, mutatja 
az, hogy legközelebb egy, e célra tartott összejövetelen 
Spurgeon özvegye szólítván fel a híveket az adakozásra, 
azonnal 6000 font (circa 61,000 frt) gyűlt össze s egy 
Higgs nevű ember egymaga 500 fontot tett le az özvegy 
kezébe. — Meddig kellene nekünk kérnünk és kunyorál-
nunk, a míg ennyi pénzt össze tudnánk gyűj teni?! 

* A theo lóg ia szoc ia l izá lása . Harper, a chicagói 
egyetem rektora, nem régen komoly panaszokat emelt az 
ellen, hogy a theológiákon nem eléggé képezik ki az ifja-
kat arra, kogy a mai szociális viszonyok közt az egyhá-
zaknak bölcs és praktikus vezérei lehessenek. A mai theo-
logiai szemináriumok — úgymond — nem haladnak az 
idővel s nem képesek kielégíteni a mai idő követelményeit. 
Nem képeznek olyan papokat, a kik fel tudnák találni 
magukat azokban a körülményekben, a melyek közt van 
az egyház manapság. Talán képeznek olyan papokat, a 
kik el tudnak vezetni egy falusi gyülekezetet, de olyano-
kat nem, a kik igazán alkalmasok volnának a szociális 
problémák megoldására. — Ezek a panaszok igen komoly 
és nagytudománvú férfi ajkáról hangzottak el, s nem 
ártana nekünk is megszívlelnünk azokat; mert valóban 
olyan időket élünk, a melyek közt. a galambok szelídsége 
mellett szükség van a kígyó okosságára is. 

* A szacerdotalizmus befolyása a jellemre. Hogy 
mily káros befolyása van a pápás szacerdotalizmusnak az 
emberi jellemre, azt talán senki sem mutatta fel jobban, 
mint Lamhruschini. egy liberális felfogású olasz pap, a 
ki a saját, tapasztalatából így jellemzi a pápás papságot: 
Megpróbálták szabályok alá vetni mindent. Az emberek-
ről azt. tételezik fel, hogy örökös gyermekségben élnek 
és hogy képtelenek maguk gondolkozni és cselekedni. A 
helyett, hogy az egyéni lelkiismeretet nevelni igyekezné-
nek s engednék, hogy azzá legyen, a mivé lennie kellene, 
elnyomják azt az egyház ellenőrző tekintélyével. Ezt 
mondják: mi vagyunk mindeneknek a lelkiismerete. A 
róm. kath. egyházban a nép, a helyett, hogy maga alkotna 
véleményt valami felől, — azt várja, hogy mit mond a 
pap. Ez szolgai alárendeltséget szül az egyik részen, a 
másik részen pedig abszolút elnyomatást. Az igaz vallás-
nak, a mely Istennek szeretete, a mely szabad, bizalom-
mal teljes, erős, gyengéd, vidám és emberszerető — híre-
hamva sincs. — Elszomorító, de nagyon igaz képe ez 
valóban a pápista jellemképzésnek. 

* Új orgonákat , a legújabb pneumatikus csőrend-
szer szerint, golyó ládával készítek. Ez orgonáknak kiváló 
előnyük, hogy a legnedvesebb templomokban is bizton 
működnek; elképzelhető könnyed játszásmódjuk van s 
a mellett az egyes sípok a leggyorsabb játék mellett is 
haladéktalanul s precízen szólalnak meg. Régi, használt 
orgonák átalakítására, javítására, hangolására legjutányo-
sabb árak mellett vállalkozom. Teljes tisztelettel, Nagy-
váradon. Országh Antal, orgonakészítő. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesz tőség : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szánt, h o v á a kéz ira tok 
c i m z e n d ö k . 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , hová a z e l ö f í z . é s h i r d e t , d í j a k i n t é z e n d ö k . 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési á r a : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr; e g é s z é v r e : 9 f r t . 

Egyes szám ára, 20 kr. 

Fordulat az egyházi közgondolkozásban. 
Olvasva egyházi lapjaink utóbbi számait, 

valami jóleső érzés tölti el lelkemet. Sötétek, el-
szomorítók a képek, melyek szemem előtt el-
vonulnak azoknak hasábjain, mert egyházi e le-
tünk válságos helyzetéről tesznek tanúbizonysá-
got. Es mégis, nem a szomorú rezignáció, vagy 
a kétségbeesés érzése tölt el, hanem az örömé, 
a szépen fakadó reménységé. 

Örömömet az okozza, reménységemet az 
táplálja, mert azt látom, hogy a Bethesda tava 
megmozdult s a leplezhetetlen bajok fordulatot 
hoztak létre egyházi közgondolkozásunkban. 

Nem dicsekvésképen, de az igazságnak meg-
íelelőleg, ki kell emelnünk, hogy a Prot. Egyh. 
ós Iskolai Lap volt az, a mely évekkel ezelőtt 
reá mutatott már egyházi életünk bajaira s 
azokra a veszélyekre, a melyek egyházunkat 
sújthatják ós sújtani fogják, ha sebeink orvos-
lását elmulasztjuk. E lap volt az, a mely leg-
első sorban hangoztatta, hogy bajaink főforrása az 
evangélium erőinek közöttünk való meglanka-
dása; ez volt az, a mely az orvoslás egyedül 
hatásos szerét az evangéliumhoz való visszaté-
résben s annak ujjászülő, életet adó erőinek egy-
házi életünk minden ágazataiba való bevitelében 
mutatta fel. Lapunk volt az, a mely egyházi éle-
tünknek, az evangélium által való benső regene 
rációját kérte, sürgette, meg nem lankadó buzgó-
sággal s hivő meggyőződéssel. 

Szavaink, kéréseink,panaszaink,sürgetéseink 
a legelső időkben csak pusztában elhangzó sza-
vak valának. Azután meghallották, de támoga-
tás helyett megtámadtak érettök bennünket, s a 
pietizmusnak, a papság elleni rosz indulatnak 
vádja hangzott fel ellenünk. Mi azért nem szün-
tünk meg hirdetni meggyőződésünket, s a mikor 
a viszonyok mind komolyabbakká váltak s a 
mikor a külső törvény védelmétől megfosztva, a 
régen lappangó sebek kezdtek akútakká válni: 

bekövetkezett az egyházi közgondolkozás harma-
dik fázisa. Támadóink, vádolóink elhallgattak, s 
engedtek bennünket szabadon beszólni. 

Most már, Istennek legyen hála, elérkeztünk 
a negyedik fázishoz: az egyházi közgondolkozásnak 
evangéliumszerű fordulatához. Távol legyen tő-
lünk, hogy e fordulat érdemét magunknak tulaj-
donítsuk. Nem mi, hanem Istennek hatalmas keze 
ós bölcsesége cselekedte azt. Mint egykor Izra-
elt, az ő választott népét, a reá bocsájtott meg-
próbáltatások által igyekezett felébreszteni s jobb 
útra vezérelni,— úgy cselekedett mivelünk is. Az 
álomnak lelke, mely a külső törvényben való 
bizakodás mellett elfogott bennünket, feledtette 
velünk kötelességeinket, s homályosan látó sze-
meink nem látták meg a repedezéseket, a melyek 
egyházunk épületén támadtak. S hogy felébred-
jünk s lássunk: elvette az Úr oldalunk mellől a 
külső támaszt, a melyben bizakodtunk. S a mint 
az elvétetett: az annak nyomában támadt recse-
gés, bomladozás végre tudomásunkra juttatta a 
fenyegető veszedelmet. Egy darabig megpróbál-
tuk ugyan a bomladozás okát keresni ebben is, 
abban is ; kötelesség mulasztásainkat igyekez-
tünk leplezni az új viszonyok visszahatásával s 
azzal a mondással, hogy csak a férgese hul l ,— 
de a mikor az új viszonyok már nem voltak 
újak s a visszahatás mégsem szűnt meg, s a 
mikor igen soknak találtuk az elhullott férgest : 
végre mégis magunkba tértünk, mélyebben vizs-
gálódtunk s beláttuk, hogy a baj okai nem kivül, 
hanem belől, önmagunkban rejlenek. 

Ez a magunkba térés és ez a komolyabb 
vizsgálódás létrehozta azután azt a fordulatot, a 
mit mi régóta sürgettünk s a mely reménysé-
get nyújt arra, hogy egyházunk bomladozó épü-
lete megépülend. 

Egyházi lapjaink mind valamennyien ba-
jainkkal foglalkoznak, ós a mi fő, nem azzal az 
igyekezettel, hogy azokat leplezgessék, hanem 
hogy meztelenségükben feltárják s keressék a 



mentő orvosszereket. Olvassa el bárki a Sáros-
pataki Lapokban Azari, a Debreczeni Protestáns 
Lapban Marosmenti és Balogh Ferenc, a Dunán-
tuli Prot . Lapban Csizmadia Lajos utóbbi vezér-
cikkeit s az Erdélyi Prot . Közlöny újévi cikk-
sorozatát ós a kolozsvári jezsuita misszióhoz fűzött 
megjegyzéseit, s lehetetlen, hogy ne lássa azt 
az örvendetes fordulatot, a mely egyházi köz-
gondolkozásunkban, bajaink forrásának s az 
orvosszerek felismerésének tekintetében bekövet-
kezett. Mindeme cikkek azt mutatják, hogy még 
azok a körök is, a melyek régebben részint el-
lenszenvvel, részint közönyösséggel viseltettek az 
egyházépítés azon munkája iránt, a mit Lapunk 
már hosszú évek óta sürgetett : most már belát-
ják, hogy a veszedelem imminenssé vált s hogy 
a bajok elszomorító tüneteivel szemben komoly 
munkába kell fognunk az egyházi élet minden 
vonalán. Látszik, bogy a szemek felnyíltak, lát-
nak, s az a kedvezőtlen kép, a mely a komo-
lyan szemlélődő előtt feltárul, munkára serkenti 
a lelkeket. 

Igaz ugyan, hogy azok közül, a kik gon-
dolkoznak, nem mindenki vonta még le a végső 
következtetést, s vannak, a kik a belső erőtlen-
séget külső, palliativ szerekkel akarják orvosolni; 
de viszont egyiknél-másiknál már örömmel lát-
hatjuk a végső okig menő vizsgálódást, s mind-
egyiknél az őszinteséget s a jóakaratot egyhá-
zunk belső és külső építésére. A mi még most 
nincs meg teljesen, meg fogja hozni az idő s a 
komoly elmélődés; s hiszszük, hogy már nincs 
messze az idő, a mikor mindannyian megegye-
zünk abban, hogy egyházunk regenerálása egye-
dül csak a Krisztus evangéliumával s annak 
egyházi életünk minden erébe bevitele alapján 
lehetséges. Hiszszük, hogy belátjuk mind egyen-
egyen, hogy egyházunkat külsőleg csak az előbb 
bensöleg megvalósítandó evangéliomi regneráció mel-
lett erősíthetjük meg, mert csak a benső, igazi 
evangéliomi élet tehet bennünket külsőleg erő-
sekké és győzhetetlenekké. 

Ez a belátás és meggyőződés kezd már 
örvendetesen kialakulni egyházunk gondolkozó 
fiai lelkében, s hiszszük, hogy törhetetlen hitté 
is fog szilárdulni rövid időn. De nem elég a 
meggyőződés. Hogy bajaink megszűnjenek s egy-
házunk újra felvirágozzék, ahoz hű és kitartó 
munkálkodás is szükséges. Azért a mikor öröm-
mel üdvözöljük a közgondolkozásban beállott 
fordulatot,— a legőszintébb s egyedül egyházunk 
javát és boldogságát óhajtó szívvel kérjük lap-
társainkat s kérünk mindeneket, hogy a gondol-
kozásnál, a bajok konstatálásánál ne álljanak 
meg, hanem ha felismertük kedvezőtlen egyházi 
helyzetünk valódi forrását ós egyetlen igaz orvos 

s ze ré t : fogjunk is kezet egymással s álljunk 
munkába, hogy cselekedjünk. A cselekvés s az 
annak nyomában támadandó kedvező eredmény 
lehet az, a mely elveink igazsága és helyessége 
felől meggyőzheti a közömböseket, vagy a még 
most ingadozókat is s állíthat mindnyájunkat 
az egyházmegtartás és az egyházépítés szent 
munkájába. 

Adja az Isten, hogy így legyen s hogy a 
nagypénteki szenvedés után elkövetkezzék anya-
szentegyházunkra a Krisztussal való húsvéti bol-
dog feltámadás ! 

Hamar István. 

Szabadság a nemzet és az egyház életében. 
(Felolastatott a budapesti ref. theologiai akadémia március 15-iki 

ünnepén.) 

A tavaszi zöld levél és virág közé had hull-
jék egy őszi sárga levél i s ! Az ifjak lelkes ós 
lelkesítő éneke, költeményei között hadcl hallas-
sák egy őszülő férfi hangja is ! Óhajtása volt az 
önképző körnek is, hogy vegyek részt tényleg 
is a tavasznak, a haza tavaszának s a nemzet 
tavaszának, az ifjúságnak e szép ünnepén ; de 
önnön lelkem is sugalta. Jogom van ez ünnep-
hez. Jogom, több, mint a jelenlevők bármelyiké-
nek. Az ón jogom már félszázados. A mai napon 
ötvenedikszer ünneplem az 51 óv előtt történt 
nagy esemény emlékét. Megünnepeltem mind az 
ötvenszer; egykor csak magamban, legfeljebb 
két-három jóbarát bizalmas társaságában; közel 
négy évtized óta megünnepelem nyilvánosan, 
résztvéve hol ez intézet, hol más intézet március 
15-iki ünnepélyein. Az egyenlőség elvének is ün-
nepnapja ez, miért ne adhatnék e napon, ez 
ünnepélyen egy kis csűrt-csavart értelmezést is 
az egyenlőség szónak? Egyenlők vagyunk mind-
nyájan : ifjak ós öregek, egyenlően örvendez-
hetünk, lelkesülhetünk e nagy napon. De úgy 
is igaz! megifjodunk e napon még mi is, kik 
már félszázad óta ünnepeljük e napot. Mintha 
csak tegnap történt volna! 

Egyes szentimentálisabb lelkek talán évtize-
dek múlva is elevenen emlékeznek vissza életük 
egyik-másik fordulópontjára. A magunk fajta 
ember talán az első vizsgálattótelre, vagy az 
utolsó, a papi vizsgálattótelre, vagy konfirmál-
tatása idejére élénken emlékszik vissza; vagy a 
nagymama emlékében talán élénken visszava-
rázslódik unokája esküvőjón az az óra, a mely-
ben saját fejére tűzte fel a menyasszonyi mirtust 
ós fátyolt. Meglehet! De oly élénken aligha ele-
venülfel egy nap emléke is, mint a március 15-ke, 
azoknak, kik ezt átélték. 

Valóban nagy nap volt ez ! Az igazán szii-



zies, a tiszta, önzetlen lelkesedós napja J Ha mint 
gyerekek ós ifjak nem értettük is, de éreztük, 
hogy ez nagy nap a nemzet életében, hogy ez 
hazánknak közel 1000 éves életében forduló-
pontot képez; éreztük, hogy a hosszú, sötét közép-
kor bilincsei e napon összetörettek, hogy új kor 
küszöbét léptük át, új nap jött fel nemzetünk, 
hazánk egére. 

Köszönet Önöknek ifjúság, köszönet itt a 
közelben, köszönet szerte a hazában, kik ifjú 
lelkesedéssel felevenítik évenként e nagy nap em-
lékét; visszavarázsolják nekem és kartársaimnak 
lelkében azon dicső napok emlékét, páratlanul 
igaz lelkesedését; de köszönet azért is, hogy 
nemcsak a multat, de a jövőt is feltűntetik előt-
tünk, legalább ködfátyolkópen, egy ily ünnepély 
alkalmával. Mert a mely nemzet ifjaiban megvan 
a nemes eszmék iránti törhetlen lelkesedós, az 
elmúlt idők nagy emberei s ezek érdemei iránt 
az igaz tisztelet ós kegyelet érzése, — annak a 
nemzetnek van jövője, van élete. 

Őrizzék is keblükben, még fehéredő hajjal, 
kopaszodó fejjel is az eszmék és eszmények 
iránti lelkesedést; őrizzék a szent emlékeket! Őriz-
zék a haza, az egyház, a társadalom vezéremberei 
iránt a tisztelet ós kegyelet érzéseit. Sivár az 
élet nemesebb eszmék nélkül; szánandó, nyomo-
rult kebel az, melyből kiapadt a lelkesedés for-
rasa. Őrizzék lelkükben a kegyeletet e nap em-
léke i ránt ; de egyszersmind aclják utódaiknak, 
nemzedókről-nemzedókre, a mint örökségben kap-
ták Önök is elődeiktől. 

Mikor az 1849-dik évben beállt hosszú, 
évtizedes tél után tavaszodni kezdett; mikor 
e nap emlékét először akarta a főváros ifjú-
sága feleleveníteni, ma 39 éve : a pesti theolo-
giai intézet növedókei már akkor része voltak 
az ifjúságnak, s a kerepesi temető árkától a 
hol lövésekkel fogadták az ifjúságot, véres nyo-
mok vezettek az egyik teologusi, lakószobához is, 
és a kik azóta az intézet növedékei voltak, — 
azok is, kik most itt már, mint vezetők állanak 
ez intézet élén, gondosan ápolták ez intézet falai 
között a hazafias szellemet; az önökéhez hasonló 
lelkes hangon énekeltek, szavaltak a szabadsóg e 
szép emlékünnepén. 

Szabadság ünnepén! De hát miről is jó a 
szabadság? Mit hozott, mit adott az a nemzet-
nek ? Meg volt a közszabadság, az egyenlőség 
elvének valósítása nélkül majdnem ezer évig 
nemzetünk. Boldogabbá teszi-e élete második 
ezredévében a szabadság, egyenlőség, testvé-
r iség? 

Készen volnánk mindanynyian — nem kétlem 
— a felelettel. De készen volnék különösen én 
ós kartársaim, kik ízleltük, ha nem is épen saját 

édes anyánk kezéből, de gyermek-pajtásainktól 
kapva, a jobbágy kenyerét; kik még gyakorta hal-
lottuk a hajdupálcának a paraszt háta felett su-
hogását, kik ismertük hazánk közlekedési s köz-
biztonsági nagy nyomorait; az ipar és kereskede-
lem kezdetlegesnek is alig mondható viszonyait; 
nemzeti nyelvünk fejletlenségét; az. irodalom, a 
tudományos műveltség, a művészet elmaradott-
ságát, teljes pangását; nemzeti életünknek ezer 
ós ezer más baját, hiányát. Mi tudnánk felelni; 
de ehhez nem percek, nem órák, de hónapok 
kellenének. 

Felelet helyett hadd repüljön egy hálasóhaj 
a jó Istenhez, hogy népünket is kihozta a közép-
kori setétsóg, embertelenség Egyptomából, és 
hogy ha a szolgaság házából kiszabadulva vér-
től veres tengeren kellett is nemzetünknek ke -
resztül gázolni, de mégis kijutott a szabadság 
pusztájába. Hadd repüljön részemről még külön 
is hálasóhaj Istenhez, hogy élő tanuja lehettem 
azon nagy átalakulás kezdőpontjának. Mert higy-
jék meg, — irigykedve tekintek sokszor azokra a 
végzendő vagy épen végzett theologusokra; sze-
retnék sokszor egyikkel, másikkal cserélni ; de 
ha 1848-ra gondolok, mindigodatérek vissza, hogy: 
jó volt korábban születni; hogy borúljon le há-
lával Isten előtt az, ki, ha csak gyerek-ifjúságú 
fővel is, tanuja lehetett azon korszaknak, tanuja, 
részese annak a nemes, önzetlen, ógies tiszta 
lelkesedésnek. 

De hát van másik lapja is az éremnek. 
Kezd hullani a sárga levél. 

Az ón bölcsőm oly község papi lakásában 
ringott, melyben régi eredetű, magyar nemes 
családok, u. n. közbirtokosok laktak. Ugyanily 
községek voltak közelében is, egy-két órányira, 
ós azután voltak a megyében szerte nagy szám-
mal ily nemes községek, a melyeknek lakosaival 
alkalmam nyilt már kis gyermek koromban meg-
ismerkedni. Majcl kora serdülő koromban meg-
ismerkedtem saját vármegyémen kivül más két-
három vármegyével; mint ifjú megismerkedtem 
hírből, elbeszélésből, regényekből az ország többi 
vármegyéivel, azokban a kisebb-nagyobb birtok-
kal, több-kevesebb századra visszanyúló család-
fákkal biró nemesekkel, a régi jó táblabirákkal, 
az ország ós alkotmány ezeréves bajnokaival, 
az 1848-iki nagy átalakulásnál is hatalmas közre-
működőkkel, fontos tényezőkkel. 

Magyar, jó magyar volt ez mind! s egyéb-
ként is mennyi becsületesség, mennyi jóravaló-
ság lakozott azokban a nemesi kúr iákban! 

Es ha most, félszázad eltelte után keresem 
őket, vagy ivadókaikat, keresem kisebb-nagyobb 
nemesi b i r tokaikat? . . . F ű i t ! Megfogyva és meg-
törve! Az ősi fészkek feldúlva, vagy egészen 



új birtokosok által ú jakká alakítva. Hova lettél 
Verbőczy magyar nemzete? Hol vagytok szent 
István koronájának tagjai? Hol vagytok gyer-
mekkorom tiszteletének, bámulatának tárgyai ? 
Bizony sokat, nagyon sokat elsepert közületek 
a március 15-ike. Lelkesülve tűzted ki most 
51 éve ősi hajlékodra a szabadság, egyenlőség 
elvét hirdető lobogót, és most búslakodva ta-
pasztalod, hogy a szabadság és egyenlőség más 
lakost vitt házadba, birtokodba. 

Igen, március 15-ike szabaddá tette a mun-
kát, egyenlő joguakká a munkásokat, a dolgozni, 
fáradni, küzdeni szeretőket. Az iskolák, a hiva-
talok, móltóságok, az iparos és kereskedői pálya, 
a földbirtok szerezhetés megnyílt mindenki előtt. 
Szabad a munka, szabad a verseny; előjog, ki-
váltság, születés nem véd senkit méltóságában 
vagy birtokában, hanem véd, előbbre visz, ma-
gasabbra emel, nemesít a munka, a szorgalom, 
a kitartás. Uj időket hozott, új törvényeket 
állított az ember elé a március 15 ike. Mint Mózes 
a törvény kiadatásakor elmondhatta népének : 
Eletet és halált adtam ma előtökbe; válaszszátok 
azért az életet, hogy éljetek, mind ti, mind a ti 
maradékaitok,— úgy az 1848-iki események Gé-
niusza is méító joggal mondhatta volna e szava-
kat a magyar nemzethez. Új idők, új törvények. 

Ha nemzetünk fiai közül az elmúlt félszázad 
alatt oly sokan nem akarták meghallani azon Génusz 
szavát, h a n e m akartak az új törvény előtt megha-
jolni: halljuk meg mi, hajoljunk meg mi, és ha Isten 
ma vagy holnap oly helyzetbe jut tat ja Önöket, hogy 
alkalmuk, sőt hivatásuk lesz másoknak az oktatása, 
vezérlése : tartsák előttük folyvást azt a tudatot, 
hogy a márciusi evangéliomokban élet és áldás, de 
másrészt halál és átok rejlik. Mi ugyan a kik itt 
jelen vagyunk, saját őseink kastélyainak, avagy 
nemesi kúriáinak romjai felett nem siránkozha-
tunk : de ha egy tag szenved, érzi azt. s érezni kell 
minden tagnak. Mi magyarok csak akkor érez-
hetjük magunkat boldogoknak e hazában, ha a 
haza valóban magyar; — ha ebben az ősi magyar 
nemzeties szellem uralkodó. 

Négy évtizedes tanárságom alatt megszoktam, 
hogy ha a magyar protestáns egyház történelmé-
ről beszéltem, lépten-nyomon átcsapjak a magyar 
nemzet történelmébe. Megfordítva is áll. Ha nem-
zetem történetének lapjait olvasom: egyik szemem 
egyházamon függ. 

így vagyok, ha a nemzeti ünnep esemé-
nyei felett gondolkodom is. Március lö-ike után 
kót-három hétre országos törvény által kimonda-
tott a szabad vallásgyakorlat, az egyenlőség, a vi-
szonosság elve. Ennek folyamányát képezték az 
1868-iki, majd az 1895. évi vallásügyi törvények. 

Es avagy protestáns egyházunkra nézve ál-

dást hozott-e a nagy szabadság, vagy á tkot? 
Áldást! ón legalább erősen hiszem, azon szomorú 
jelenségek és eredmények dacára is, melyekről 
a legújabb időkben oly sok oldalról ós oly sűrűn 
értesültünk. 

Óh, de itt sem mannaként hull az áldás. 
Ember, bízva-bizzál, de küzdve-küzcljél is. Kü-
lönben átok forrásává lesz reád nézve a sza-
badság ós egyenlőség. Az előbb rajzolt pusztu-
lása a nemesi középosztálynak nemcsak a ma-
gyarságra, de protestáns egyházunkra nézve is 
nagy veszteség. A közelebb mult pár években 
sokat forgattam a pesti egyház és iskolákról 
szóló krónikákat. Találkoztam egyenként azon 
nemes, nemzetes, tekintetes, nagyságos, méltó 
ságos, excellenciás hitrokonok neveivel, a kik 
a mi pesti ekklézsiánk, templomaink, iskoláink 
megalapításában resztvettek, a kik a szükséges 
pénzösszegeket ezekre nyújtották. Szomorú fog-
lalkozás volt ez nagyon, bizonyos oldalról tekintve. 
Önök, fiatalabb nemzedék, már névről sem isme-
rik egy jó részét azon családoknak, a melyek 
még ezelőtt egy századdal, de csak 6—7 évti-
zeddel előbb is még, hazai protestáns egyhá-
zunknak, egyik-másik főiskolánknak, vagyoni 
és erkölcsi befolyás tekintetóban fő-főoszlopai 
voltak. 

Kidőltek ! Elpusztultak! Támadnak-e újak 
helyükbe? Az a nagy szabadság, melyet az egy-
házi élet terén élvezünk, nem hozand-e romlást 
r eánk? A régi, az egykor uralkodó egyház avagy 
az újabb és legújabb időkben keletkezett, tevé-
keny, fürge szekták, avagy a terjedő hitetlenség, 
egyháziatlanság nem fogják egyházunk híveinek 
számát még inkább megapasztani, a szíveket 
elidegeníteni ? 

Válaszszuk az életet és áldást! Szabaddá 
tette március 15-ike a munkát, a versenyt, a 
küzdést ; egyenlővé a küzdők előtt a tért, a jogot, 
ós jórészt a fegyvert is. Küzdjünk azzal a lelke-
sedéssel arányban álló erélylyel és kitartással, 
melytől át volt hatva ez előtt 51 évvel minden 
igaz magyar, át van hatva ma is minden jó 
hazafi, de főként minden magyar ifjú, s át van-
nak hatva Önök is egytől-egyig. 

A lelkesedós felmelegíti, megpuhítj a a lel-
ket, fogékonynyá teszi a nemes magvak befogadá-
sára; legyenek azért elnézéssel, ha a lelkesedés 
ezen pillanatát arra is fel akartam használni, 
hogy, ha csak futólag is, egy-két komoly eszmét 
felvessek, hogy tekintetüket a jövő munkás 
irányok teendőire irányozzam. 

Őrizzék meg továbbra is a szent, magasztos 
eszmék iránti lelkesedóst, de kapcsolják össze min-
denkoron munkával. A március 15-ike elevenítse 
fel lelkükben évről-évre azt a tudatot, hogy 



félszázad óla új időket élünk, új törvények állnak 
előttünk, hogy mainapig mint honfiak, mint protes-
tánsok, mint lelkészek arra vagyunk hivatva, hogy 
hazánk, nemzetünk, egyházunk, társadalmunk ér-
dekében soha nem lankadó kitartással küzdjünk, 
fáradjunk; vagy, hogy Szabolcsba Mihálynak a mai 
napon meglelent egyik költeménye szavait idéz-
zem, — ne feledjük, hogy : 

»Nem a rablánc és nem a kard, 
A kik most hadakoznak. 
A kockát máshelyt vetik el, 
A munka lesz az, a mivel 
A népek vívni fognak! 

— Munkára hát a hazáért, 
S a hazához oly híven: 
Hogy azt soha, semmi szóra, 
Sehonnai bitang módra, 
El ne adja senki sem!« 

Farkas József. 

ISKOLAÜGY. 
A tanárkörök szervezete és működése egy 

félév alatt. 
(1898. szeptember. — 1899. február.) 

II. 
Mielőtt a többi tanárkörök működésére térnénk át, 

említsük meg a dr. Bozóky Endre felolvasásában »a nagy 
szünidő kérdésé*-ve 1 kapcsolatosan, ugyancsak a budapesti 
körnek február 8-ki (5-ik) ülésén felszínre került eszmecse-
rét. Előadó gondolatokban gazdag és alapos munkálatá-
ban — mely a Közlönyben is egész terjedelmében meg-
jelent* — hazánk klimatikus viszonyaiból kiindulva, a 
meteorologiai észleletekből levont statisztikai adatok tanul-
ságos összeállításai után azon végkövetkeztetésre jut, hogy 
a nagy szünidőnek 1875-ben megállapított s máig is 
érvényes beosztását kell helyesnek elfogadnunk. A mi 
pedig a kérdés második részét, az évközi iskolai szüne-
tek egyenletesebb beosztását illeti: erre nézve az ünne-
pek az irányadók. »Ezen a téren az egységesítés a leg-
nagyobb sérelmekkel j á r n a ; mert az embert érzelmi 
oldaláról, lelkiismeretében támadná. Az tény, hogy vallás 
tekintetében heterogén intézeteknél az ünnepek külön-
félesége és különböző- ideje |pedagogiai| szempontból 
zavarólag hat. De ezen addig, mig különböző felekezetek 
lesznek, méltányosan segíteni nem lehet. Mindenkinek meg 
kell adni a maga jogát. Különben az egyelőre túlnyomó 
többségben levő keresztyén felekezetek a közel jövőben 
még közelebb fognak egymáshoz kerülni ; mert hiszen 
a juliánusi kalendárium hívei mindinkább megfogynak, 
s talán Oroszország is elfogadja a Gregoriánus-naptárt. 
E mellett szól az, hogy a jövő évtől kezdve az ó-hitűek 
ünnepei ismét egy további nappal későbbre fognak esni*. 
Az osztályok zsúfoltságának csökkentésén s az Írásbeli 
dolgozatok számának tervbe vett apasztásán kivül azt a 
fontos javaslatot tetie az érdemes előadó, hogy a szor-
galmi idő ne három, hanem két részre osztassák, rni 

* L. Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közi. 20. sz. 

által a második évharmadi értesítő is fölöslegessé válik. 
Ugyanis »az év első fele jan 31-én záródnék, s az érte-
sítők oly időben osztatnának szét, melynek tájékára sem-
miféle felekezetnek nagyobb ünnepei nem esnek, s így 
a gyönge vagy rosz értesítők a család békéjét épen a 
legnagyobb ünnepek idején nem zavarnák fel. E mellett 
szól az is, hogy az év első felében a tanulók megterhe-
lésén könyítenénk. Karácsonyig elvégeznők a penzum na-
gyobbik felét, melyet január második felében lehetne össze-
foglalóan ismételni. Ezen ismétlés terhességét a közbeeső 
karácsonyi szünet nem kis mértékben csökkentené. A pen-
zum kisebbik fele az év második részére maradna. A 
húsvéti értesítő helyébe a tanulók előmenetelének április 
közepén és június elején ellenőrzése kerülhetne. A szülői 
ház tehát az esetleges bajokat mégis megelőzhetné. Ezzel 
a középiskola erősen közelednék a főiskola jelenlegi beosz-
tásához, a mi egységesítés szempontjából volna vívmány-
nak tekinthető.* 

Látni való ezekből, hogy a szemesztrális beosztásra 
vonatkozó javaslat voltaképen visszatérés az általunk is e 
Lapokban korábban közzétett cikksorozataink rendjén java-
solt régi féléves rendszerhez, melyet elődeink több száz 
éves gyakorlata célravezetőnek és üdvösnek bizonyított 
be. A másfél évtizedes jelenlegi kísérletezés, látjuk, az 
iskolát az idegesség tanyájává változtatta át. Azért a 
javaslathoz hozzászólók előadónak nézeteit nem hogy gyön-
gítették volna, sőt ellenkezőleg: megerősítették. így pl. Feich-
tinger arra utalt, hogy a most, az osztályozó konferenciától 
kezdve az értesítők kiosztásáig terjedő néhány nap a taní-
tásra nézve nem oly értékes, mint a többi nap; a fegye-
lem, a szorgalom kissé meglazul; a tanulók lelkét a közelgő 
ünnepek és az értesítőhöz fűzött kilátások, aggodalmak 
foglalkoztatják. Egy másik felszólaló pedig a tandíjmen-
tesség kedvezményére nézve is következetesebbnek tartja 
a szemesztrális beosztást, mert nem adnánk a tanuló kezebe 
olyan értesítőt, mely a kedvezmény megtartását vagy 
elvesztését illetőleg kétes értékű. 

Mindezeknél fogva a kiváló fontosságú javaslat a 
testvérkörök figyelmébe ajánltatott s az Egyesület igazga-
tósága elé terjesztetett. 

2. D e b r e c z e n i kör . Az október 29-iki alakuló gyűlé-
sen a kör elnöke, Dóczi Imre, ev. ref. egyházkerületi fel-
ügyelő, kívánságában kifejezte, hogy a mult nyáron Debre-
cenben tartott közgyűlés szép emlékei buzdítsák a tago-
kat a körhöz és az országos egyesülethez való ragaszko-
dásra, s egyszersmind arra kérte a tagokat, hogy élénk 
érdeklődéssel és az időszerű kérdések figyelmes tárgyalá-
sával tartsák fenn, sőt emeljék magasabbra, a debreceni 
kör eddigi színvonalát.. Megemlékezvén kegyeletes szavak-
kal dr. Klamarik János érdemeiről, felhívja a kört a tiszt-
újítás megejtésére és a folyó ügyek elintézésére. Ennek 
megtörténtével elnök buzdította a tagokat, hogy a kör 
szóljon hozzá a közoktatásnak minden időszerű, a közép-
iskolával csak legkevésbé is érintkező kérdéseihez; így 
többek közt a polgári iskola reformján kivül a felsőbb 
leányiskolák újjászervezéséhez, a művészet oktatásáról szóló 
miniszteri rendelethez, s a minősítési törvény revíziójához. 

A kör ezeket a pontokat munkaprogrammjába illeszté 
s fejtegetésökre az egyes előadókat felkérte, a kik e fel-
adatnak a december 11-én, Nyíregyházán tartott gyűlésen 
nagyrészben meg is feleltek, mert ott három felolvasást 
tartottak. Egyik volt a dr. Vietorisz József, ág. ev. főgimn. 
tanáré, a polgári iskolák reformjáról, melynek rendjén a 
kör a polgári iskolákra nézve a budapesti rezolucióhoz 
(I. előző cikkünkben) hasonló tételekben állapodott meg.— 
A másik felolvasás a minősítési törvény revíziója volt 
dr. Horvay Róbert, debreceni főreáliskola! tanár fejtegetésé-



ben, melyhez több felszólalás u tán a kör a következő 
határozatokat mondta ki: 

1. A minősítési törvény a középiskola szempontjá-
ból is módosítandó. 

2. A revizionális törvény mindazon állásoknál, gyakor-
lati életpályáknál, melyekhez eddig az érettségi bizonyít-
vány adta a minősítést, ne követeljen többet a középis-
iskola elvégzésénél. Ezzel egyszersmind a kör kívánatosnak 
t a r t j a az érettségi vizsgálat színvonalának emelését. 

3. Az illetékes tényezők figyelmét felhívja a kör a 
törvény szövegében mutatkozó többrendbeli fogyatkozásra ; 
egyúttal óhajt ja , hogy a teljes középiskola elvégzése, ha 
t. i. az érettségi vizsgálat egészen külön választatik, legyen 
több gyakorlati pályának, így az ú jabb években mind 
fontosabbá vált jegyzőségnek is előfeltétele. 

A harmadik előadó Moravszky Ferenc, ág. ev. 
fogymn. tanár volt, a ki > művészeti nevelés és az iskolai 
múzeumok< c. tanulmányából mutatott be egy nagyobb 
részletet. A lendületes nyelvű és emelkedett hangú elő-
adáshoz, több felszólaló után a kör határozatilag szüksé-
gesnek tartotta kimondani, hogy 

1. örömmel üdvözli a közoktatásügyi kormányt 
azon kezdeményezésért , melyet a művészeti nevelés érde-
kében te t t ; 

2. a kör addig is, míg a közoktatási tanács a mű-
vészeti tanítást beilleszhetné akár a mai, akár a revideált 
t an te rvbe : sürgősen kívánja, hogy minden középiskolá-
ban művészeti műzeum álljon a tanároknak és a tanu-
lóknak rendelkezésére. 

Erről a gyűlésről — melyen a nagy-kállói tanárok 
is jelen voltak — említsük meg, a mit előbb kellett volna 
tennünk, az elnöki tartalmas megnyitót, melyben 
Dóczy elnök rámuta to t t a vidéki körök hatásából keletke-
zett erősebb testületi szellemre és összetar tásra. Az ebből 
folyó működésre kettős szüksége van az alföldi magyar 
tanárságnak, mert csak így léphet fö) kellő sulylyal a 
magyar tanárvi lágban; csak így biztosíthatja a közokta-
tási politikában azon üdvös i ránynak a folytatását, mely 
mintegy 10 év óta érvényesül szemmelláthatóbban és 
a mely az alföldi magyarságnak fokozottabb kulturális 
fejlesztését tűzte ki céljául. 

3. E p e r j e s i k ö r . Az októberhavi első ülésen 
Szutórisz elnök, megnyitójában rámuta tván a tanárság 
viszonyára a társadalomhoz, több fontos pedagógiai és 
didaktikai kérdésre hívta fel a kör figyelmét. I lyenek: a 
közoktatási tanácsnak a tanterv revíziójára vonatkozó 
megállapodásai, melyeket — mielőtt szentesítve életbe 
lépnének — országszerte megbeszélés tárgyává kell tenni, 
nehogy a revideált tanterv, mint sokaknak feltűnt, vissza-
esést tar talmazzon s üdvös intézkedések helyett ú jabb 
békókat rak jon tanárra , tanulóra egya rán t ; a polgári 
iskolák ügye, melynek érdekében nem régen miniszteri, 
illetőleg országos tanácskozások tar ta t tak; végül a kör 
helyi nyilvános szereplése és a népszerű felolvasások ügye. 
Ez utóbbira nézve a kivitel módjait akként állapította 
meg a kör, hogy két ciklusban rendezett és illetőleg 
rendez felolvasást. Az I. ciklusban — december hóban — 
Csengey Gusztáv, koll. theol. tanár két eszthetikai tárgyú 
felolvasást, a regényről; Szutórisz Frigyes, koll. gimn. 
t anár szintén két felolvasást, a khemia múltjából és jele-
néből ; a II. ciklusban — február-március hónapokban — 
Beér Ferenc, áll. kisdedóvónőképzőintézeti tanár , a zene 
történetéből és elméletéből; dr. Kőrösy György, kir. főgimn. 
tanár, a naprendszerről két-két felolvasást vállaltak ma-
gukra. 

Érdekes itt fölemlíteni, hogy a mult évi felolvasások 
tiszta jövedelme 248 frt volt, mely összeget a helyi két 

középiskola tanulmányi kirándulás alapjára fordítottak. 
T e h á t : az egyik közművelődési tényező (a népszerű fel-
olvasás) előmozdított egy másik közművelődési tényezőt ; 
a tanulók tanulmányi ki rándulását ; míg ama tiszta jövede-
lem egyúttal Eperjes város intelligens, a kultura ügyéért 
lelkesülő közönség müérzékéről is tanúságot tesz. 

A november 19-én tartott második rendes gyűlésen 
— miután az elnök Klamarik János haláláról megemlé-
kezett — Pethe Ferenc, kir. főgimn. tanár terjesztette elő, 
beható tanulmányon alapuló értekezését >az ifjúsági tor-
naver senyekrőU. Kár, hogy terünk hiánya miatt e mag-
vas értekezésnek még főgondolatait sem reprodukálhat juk. 
Mindössze is csak ennyit említhetünk meg belőle: gr. Csáky 
Albiné az érdem, hogy a testi nevelés intenzívebbé tétele végett 
a tornaversenyeket elrendelte. De az első országos s u tána 
a többi országos és kerületi tornaversenyek eredményeit 
ha megnézzük, senki sincs megelégedve. A hiba első 
tekintetre a rendezésben, azután a felölelt verseny-nemek-
ben s az azokra való előkészületekben kereshető ugyan; de 
tulajdonképen a versenyt elrendelő miniszteri szabályzat 
hiányossága és határozat lansága is nagyban befoly, hogy 
a versenyekben bármi kis haladás sem észlelhető. Mind-
amellett a főhiba nem itt van. A legjobb szabályzat sem 
ér semmit, ha nincs meg a kellő fegyelem. Általános 
zűrzavar szokta birtokába venni az egész versenytért. 
Nincs meg a kellő respektus a tanulókban a biráló torna-
tanítók iránt . Hát még mekkora a fegyelem hiánya a 
versenytéren kívül? Dohányzás, korcsmázás, kár tyázás, 
éjjeli csatangolások napirenden vannak, ká rá ra a komoly 
munkának, mely pihent izmokat és tüdőt kiván.* Kockáz-
tat ja a versenyek sikerét az is, hogy a versenyeket elren-
delő miniszteri leirat későn, két hóval a versenyek előtt, 
jelenik meg. Szükséges tehát, hogy a versenyek ideje jó-
elore s egyszer-mindenkorra állaptttassék meg. Helyesebb 
volna a vidékek szerinti verseny, s minden oly városban, 
melynek középiskolája van. A miniszteri rendelet célul a 
versenyt, »kölcsönös mérkőzést és erőkifejtést* tűzi ki ; 
holott az egyéni versenyek az egyéniség túlságos ápolá-
sának kedveznek. A nyertes tanuló társai felett érzi 
magát s megvet minden oly munkát , a mely egyes ember 
becsvágyát mozdítja elő. De meg a nyertes egyénből nem 
lehet következtetni az egész intézet évi munkásságára ; 
nem is tekintve azt, hogy a tornatanítás szűk keretei 
épen nem alkalmasak az ilyen versenyekre való kiképzésre. 
A tanuló fejlődő szervezete is tiltakozik az ilyen, folyto-
nos gyakorlatot kivánó feladat ellen Nagy akadálya a 
jó rendezésnek a katonai rendgyakorlat is, melynek be-
muta tásá ra sok hely, begyakorlására sok idő kell. A szük-
séget kielégítik a torna-rendgvakorlatok. A katonásdi há t -
térbe szorítja a játékot, melyet eddig elhanyagoltunk; 
bár a to rna tan í tásban a főhelyet kellett volna számára 
biztosítanunk. 

Ezen bevezető fejtegetések kapcsán a következő 
pontokat terjeszti a köre ié , melyeket az, jegyzőkönyvi kö-
szönet mellett, magáévá is tett. 

1. A szertornázás szakszerűbbé tételére alakuljanak 
az intézetek kebelében az V—VIII. osztályok tanulóiból 
tornakörök. 

2. A játék és szertornázás, mint csapatok munkája , 

* A fegyelmezés hiányának és szomorú eredményeinek ezen 
nyílt bevallása a maga illetékes helyén, élénk világot vet a mai 
iskolázás rendszerére, mely, úgylátszik, hogy már nemcsak a val-
lási, hanem ethikai alapot is egészen nélkülözi! Ha tanáraik mel-
lett, tanáraik vezetése alatt történhetnek ilyen dolgok a tanulók 
részéről: hát még mit művelhetnek akkor, mikor nincsenek iskolai 
rendszabály alatt? Ilyen anyagból mit várjon a jelen és a jövő? 

Sserk. 



mélíőbban érvényesüljön torna-ünnepeinken, mint az egyé-
nek munkája. 

3. A katonai rendgyakorlatok bemutatása végleg 
elhagyandó. 

4. Torna-ünnepeinket rendszeresítsük. Dolgozzon ki 
a tornatanítók egyesülete részletes javaslatot az ünnepé-
lyek rendezésére s főleg a bírálásra vonatkozólag. 

5. A kivitel legjobb megoldásakép a versenyekre 
ingyenes utazás engedélyeztessék. 

6. Részesüljön a testnevelés szakszerű felügyeletben, 
melyet a megfelelő miniszteri osztály s a tornafelügyelők 
gondozzanak. 

A harmadik (február 4-ki) ülésen Jákobéi Dezső, 
kir. főgimn. tanárnak a polgári iskolák reformjáról fel-
olvasott tanulmánya volt a főtárgy. A kérdés alapos ki-
fejtésével a kör előadónak, szintén jegyzőkönyvi köszönet 
mellett, a következő javaslatát fogadta el a hozzá fűzött 
eszmecsere u t án : 

a) A polgári iskola maradjon négy s illetőleg hat 
osztályú felsőfokú népiskola, s mint ilyen, gyakorlati irá-
nyú, általános képzést nyújtson, a mint az az 1868 : 
XXXVIII. t.-cikkben ki van fejtve. 

b) A polgári iskola, alsó és felső tagozattal, új tör-
vényben nyerjen önállóságot. 

c) A polgári iskolák hat osztályát sikerrel végzett 
növendékek több oly jogban részesüljenek, melyeket az 
1883. t.-c. a felsőbb kereskedelmi iskolák érettségit tett 
növendékeinek megad. 

4. F i u m e i kör. Az október havi alakuló ülésen, 
az elnök (Fest Aladár) megnyitója, a titkárnak a mult 
évi működéséről, a pénztárosnak a pénztár állásáról való 
jelentéseik és a tisztikar megválasztása után a munka-
programmot tárgyalta, melynél legnagyobb aktuálitással 
biró kérdésnek az egyenjogositású középiskolára vonat-
kozó tétel megvitatását tartotta, mert egyfelől a központ 
e nagyfontosságú tétel tárgyalását a vidéki körökre is 
akarta bízni, másfelől, mivel e tétel tárgyalásánál a fiumei 
állami főgimnáziumnak speciális helyzetével kapcsolatos 
szempontok is érvényesíthetők. 

A tanügyi körön belül tartandó, inkább tanügyi 
érdekű felolvasásokon kivül a nagy közönség számára 
általánosabb érdekű felolvasásokat is fölvett a kör munka-
programmjába, még pedig a »Szabad Lyceum« mintá-
jára ciklusszerűen rendezve, szem előtt tartván Fiume 
városának speciális viszonyait. Ezen előadásokat a kör 
január első felében kezdette meg a gimnázium termében. 

A novemberi 2-dik ülésen dr. Gsapkay István *A 
tanulók segélyalapjairól és azoknak kezeléséről« értekezett. 
A felolvasó általában a középiskolai szegénysorsú tanu-
lók segélyezéséről szólott. A segélyezés vagy az állam, 
vagy magánosok és társulatok utján történhetik. Előbbi 
kétféle módon: stipendiumokkal és tandíjelengedéssel. Az 
utóbbit a felolvasó helyesnek, de jobban kiterjesztendő-
nek tar t ja ; míg az előbbit elítéli, mivel a stipendium in-
kább a szülőkön segít, mint a tanulón. (Hacsak az u. n. 
családi és megkötött stipendiumokat nem értette a felolvasó, 
e tekintetben való nézetét nem helyeselhetjük.) Felolvasó 
a stipendiumok alapjait egységesen kezelni s a jövedel-
meket a középiskolák segítő-egyesületei között felosztani 
kívánná. A segítő-egyesületek segélvző módjai je lenben: 
a) alumneumok, lakással vagy anélkül, ingyen vagy mér-
sékelt á ron ; b) segélyzés a szükséges könyvekkel és Író-
szerekkel ; c) segélyezés ruházattal, gyógyszerrel s más 
testi szükségletek fedezésével. Ezen módozatokat felolvasó 
nagyrészben helyesli, csupán a pénzzel való segítség ellen 
van kifogása, mely sokszor nem a kivánt célra fordíttatik 
s mert a tanulók szükségletei házilag beszerezve olcsób-

bak és jobbak. A városi polgársággal karöltve kell meg-
alkotni az iskolai segélyegyesületet. — Ezt tartjuk részünk-
ről is a szeg fejének! * 

A kör decemberi ülésén Incze Béni az I. osztály 
latin tananyagáról tartott felolvasást. Ismertetvén a latin 
nyelv tanításmódozatait, a Kármán-Bartalfélét tartja leg-
inkább megfelelőnek, mint a mely módszert Németország-
ban is követnek, sőt Olaszországban is kezd elterjedni. Egy 
olasz-latin nyelvtant ismertetvén, javasolja, hogy jegyzetek 
és szótár helyett jobb volna egy Csengery-féle praepará-
ció. Az olvasmányok tartalmát sem tartja az I. osztály 
számára alkalmatosnak ama könyvben. — Ebből csak 
az tetszik ki, — hogy a müveit olaszok sem írnak jobb 
latin nyelvtant, mint a magyarok — — ha ők is a német 
rendszer után sántikálnak! . . . 

Sepsi-Szentgyörgv. 
Benke István, 

ev. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

Pál mint pogány hittérítő, 
(Folytatás.) 

Emez erősen kifejlődött benső érzék Pált igen könnyen 
a puszták szemlélődő remetéjévé tette volna, ha valami 
páratlan tevékenységi ösztön a világba vezető utat meg 
nem mutatja neki. Eme cselekvési és ható ösztön meg-
térésének és elhivatásának eredménye. Ez előtt a rabbini 
theologia és az írások legintenzívebb tanulmányozására, 
majd a keresztyének üldözésére indította. Valami emésztő 
tűz lángolt benne, mely alkalmas volt, hogy vagy fana-
tikus gyűlöletre, vagy az önfeláldozó szeretetre, de mindkét 
esetben tettre sarkalja. Keresztyénné és apostollá lévén, a 
legbuzgóbbnak és legfáradhatatlanabbnak kellett lennie min-
den vándorprédikátorok között. Hogy ugyanazon emberben 
a munkára és tettre indító erő tökéletes bensősiességgel 
volt párosulva, ezt méltán nevezhetjük a hittérítésre való 
természeti képesítés nagy titkának. 

Ehhez járult kedvező életpályája Tarsusban addig 
maradt, míg a görög nyelvet és gondolkodásmódot elsa-
játította. A legértékesebb az, hogy itt szerezte meg a 
képességet arra, hogy később szigorú görög fogalmi körben 
terjeszsze a hellének elé az evangéliumot. Ehhez járult a 
nagy utazási és vándorlási kedv, a mely által a külföldön 
működő többi apostolokat mind felülmúlta. — Következik 
rabbivá neveltetése Jeruzsálemben. E nevelés még inkább 
elvonta őt a valóságtól; de egyszersmind megadta hátte-
rét egy bizarr, fantasztikus és még is nagyszerű világ-
nézletnek ; azután a törvény kínos fegyelmezése aláren-
delte életét a legaprólékosabb dolgokig. Itt tanult meg 
engedelmeskedni és önmagát fegyelmezni; ez volt kezdete 
annak a folytonos aszkézisnek és ön fegyelmezésnek, mely 
a legnagyobb feladatok teljesítésére is képessé tette. Majd 
megtérésével beáll a szakadás, mely életét két részre 
osztja, s a megtért azonnal másokat térít. Hogy életének 
ezen eseménye mily nagy jelentőségű térítői munkássá-
gára, — sohasem lehet eléggé méltatni; ez szülte közte 



és az általa megtérített keresztyének között a benső rokon-
ságot. A megtérés követktzméríye a kettős, nagy és új, 
ismeretre ju tás : a pogányok apostolává hívattatás és a 
közeli vég bizonyossága. 

• Pál nem lassanként nyerte a képességet és hajla-
mot, hogy apostollá legyen. A damaszkusi úton történt ese-
mény óta világosan áll előtte térítői hivatása, s nem mint 
az elmélődésnek és elhatározásnak az eredménye, hanem 
mint isteni kényszerítés. Vele is az történt, a mi a prófé-
tákkal: Isten, ebben az esetben Krisztus, megjelentette 
magát és elküldötte. Neki térítenie kell. »Kényszerítés 
vagyon én rajtam, ja j volna nekem, ha nem tenném.* 
Az ős keresztyénségnek egyetemes hite az, hogy Isten 
küldöttévé senki nem teheti magát ; de még csak nem 
is ajánlhatja. Isten maga választja ki eszközeit, — jelek, 
jóslatok által, és közvetlenül maga közli velők az isteni 
bizonyosságot a mennyből. Ha elfogadta az ember e megbíza-
tást, akkor isteni tekintélylyé lesz mindazokra nézve, a kiknek 
elküldetett, és jogosítva van isteni küldöttnek tekintetni. 

De minők a feltételek ?! Elhivatásanak következ-
ményeképen szakít Pál minden gyengéd emberi viszonyok-
hal ; a hazátlan vándorlónak ez a kötelessége. A hittérítőnek 
nincs családja, nincs^'vagyona; nem ismer baratságot, nem 
hazát. Mindez áll Pálról is, annyira, hogy még senkinek 
sem jutott eszébe, leveleit olvasva, eme dolgok után tuda-
kozódni. Minő egészen más, a mit Jézusról tudunk! Az egyet-
len feljegyzés, mely Pál rokonságáról ránk maradt, a Csel. 
könyvében egy unokaöcscsének megemlítése. Nem ismer 
családot többé: hus és vér az ; az még a régihez tarto-
zik, a mi már elmúlt. A barátság is, a szó igaz jelenté-
sében, rá nézve ismeretlen. Az emberek, kikkel érintkezik, 
térítőtársak, önállóak vagy olyanok, a kiket ő nevelt, 
kik az ő »gyermekei*, általa megtérített keresztyének. Egy 
barátja van, kin egész lelkével csügg: Jézus a mennyben ; 
de annak barátságát semmiért nem adná ; a térítő telje-
sen az Övé. Hogy maradandó helye nem volt, — sokszor 
nem tetszett a betegeskedő embérnek; szenvedései soro-
zatában ezt is megemlíti. Azt azonban tudja, hogy a 
mennyben állandó hazája v a n ; csupán várnia kell reá. 
Egyben különbözik a régi misszionáriusoktól: ő nem kol-
dus, ki a vendégszerető segélyezést igénybe veszi. Talán 
lett volna joga hozzá; s gyakran védekezett önmaga ellen, 
hogy visszatartsa magát; de csaknem mindenütt lemondott 
róla. Thessalonikában, Korinthusban, Efezusban saját 
munkájával kereste kenyerét. Rabbini iskoláztatása kez-
detétől fogva sátorkészítő volt, mert tanítói fejébe verték, 
hogy a törvény tanulmányozása mellett előnyös valami 
mesterséget folytatni, mert ez által könnyebben el lehet 
kerülni a theologiai problémák feletti, henyélésre késztő 
tépelődés veszélyeit. Mint térítő is folytatja előbbi foglal-
kozását, hogy személye független legyen, s egyszersmind 
hogy példát mutasson a hű és kitartó munkára. De kezei-
nek fáradságos inukáját is szenvedéseihez sorolja. Inkább 
szükségből dolgozott éjjel, nappal. De ez már együtt jár 
az apostoli hivatallal; lemondás, önfeláldozás a munkában: 
ez az ő életeleme. 

E mellett az emberi gyengéd visszonyokkal való 
teljes szakítás sohasem volt csupán öncél. Hogy térítői 
hivatásának élhessen teljesen, azért volt az szükséges. Pál 
valójában semmi más, mint apostol: de teljesen az. Egyike 
amaz egyoldalú, rendkívüli embereknek, kik az egyetlen 
célért való önfeláldozás által lesznek nagyokká. Mindent, 
— értelmet, fantáziát, érzést, szenvedélyt és akaratot egy-
nek, a térítésnék szolgálatára rendelt. Azonkívül nála a 
személy és dolog annyira egvgyé lesznek, mint ritkán a 
történelemben, úgy, hogy támadás esetén személyében a 
dologért s a dologban személyeért is síkra száll. Élet-
hivatása emez energikus felfogásából következik, hogy cél-
jának elérésére a megfelelő eszközöket tétovázás nélkül ra-
gadja meg. Némileg láthatjuk ezt összes leveleiben; de 
leginkább a Galatákhoz Írottban. Azon célban összpontosul 
minden igyekezete, hogy az elpártolás szélén álló gyüleke-
zeteket visszahódítsa. Minden szava, minden mondata ezen 
célt szolgálja ; az argumentumok egyszerre akarják meg-
hódítani a gyülekezet értelmét, szívét és akaratát. Amit 
itt kicsinyben láthatunk, az általános szabályul szolgált 
térítői munkásságában. Maga mondja az első korinthusi 
levélben: »Mert én szabados lévén mindenektől, magamat 
mindeneknek szolgájokká tettem, hogy többeket nyerhet-
nék meg. És a zsidók között úgy tartottam magamat, 
mint zsidó; azok között, kik a törvény alatt vannak, úgy 
viseltem magamat, mintha a törvény alatt volnék; a tör-
vény nélkül valók között, mintha én is törvény nélkül 
való volnék. Az erőtleneknek lettem úgy mint erőtelen. 
Mindeneknek minden lettem, hogy mindenestől fogva vala-
kiket megnyernék« (IX: 19—22). Ezen állításnak fényes 
bizonysága a Cselekedetek könyvének elbeszélése. A zsi-
dókhoz, mint zsidó megy, hogy onnan a pogányokhoz 
menjen ; Timotheust körülmetélteti, hogy a zsidókkal való 
érintkezést elősegítse; hogy az ős gyülekezetet kedvezőleg 
hangolja, aláveti magát a fogadalomnak. Ezen példák 
annyival értékesebbek, mert ezek akkora alkalmazkodásra 
vallanak, a mely a megengedettnek határát ha nem lépi 
is túl, de bizonyára érinti. Pál határozott ellentéte a 
töprenkedő és fontolgató ember aggályoskodásának. Ő 
nem ad sokat még arra sem, hogy mindig következetes le-
gyen. Egy következetességet ismer csupán: odaadóan szol-
gálni a térítés ügyét. Emez egyetlen szent célra használt 
fel minden eszközt; a hol egy kevés fogódzót talált, azt 
nem ereszté el. Mindenesetre figyelemre méltó még az is, 
hogy az az ember, a ki oly okosan és értelmi szabatos-
sággal használt fel minden eszközt, — mégis nem szá-
mító lélek, hanem a hangulat embere, kinek kedélyét a 
benyomások irányítják, majd így, majd úgy. Ha valami 
váratlan helyzetbe jut, nem töprenkedik, nem mérlegel, 
hanem követi a pillanat közvetlen sugallatát, mint Isten-
nek legbizonyosabb intését. Most az akarat, majd a sugal-
lat indítása cselekvéseinek rugója. De miként a hivatás 
magasztos céljainak a pillanatszerű célok alá vannak 
rendelve, akként nyilatkozik még a pillanatszerű hangu-
latokban is az egész ember, a kit az ösztön hajt és ural. 
Épen, mivel ő minden pillanatban tisztán csak hittérítő 



volt, azon pillanattól függött, vájjon a cél komoly meg-
fontolásával, vagy benső indításból cselekszi-e azt, a mi 
épen szükséges. 

A hivatás felőli öntudattal kapcsolatban van a közeli 
vég biznyossága, mely alkalmas arra, hogy a feladatot 
és erőt a legmagasabbra fokozza. A Messiás már megje-
lent a mennyből ; ismét elhagyá a földet, de csak azért, 
hogy előkészüljön a dicsőségben leendő eljövetelhez. A 
keresztyének az Úr Jézus eljövetelére naponként és órán-
ként várakozó emberek. Az apostolok feladata: nagy 
gyorsasággal előkészíteni az egész világot a nagy napra. 
Pálnak jutott a pogány világ; a világ végéig a mi kis idő 
még hátra van, azalatt az egész pogányságnak tudtára 
kell adni az örvendetes hírt. Az új-testamentomi férfiak 
nem tekintenek nyugotra Syanyolországon, keletre is alig 
a parthusok országán túl. Hogy ezt a földet egy ember 
bejárhatja, a lehetőség határain belül volt szerintök. Nem 
annyira a terület nagysága, mint inkább az idő rövidsége 
okozott nehézségeket a térítésnek. Mivel az idő napon-
ként kisebb lesz, lehető-e minden országokat bejárni ? 
Innen van a térités rettenetes sietsége. A kiküldötteknek 
meghagyásuk volt, hogy egy napnál tovább sehol se 
tartózkodjanak. Eár Pál ilynemű törvényt nem ismert maga 
fellet (Korinthusban egy éven felül, Efézusban három 
évig tartózkodott), mégis a vég közelségének bizonyos-
sága nyugalom nélküli, erőteljes tevékenységre indítja. 

Meggondolva mindezt: a veleszületelt tett-vágyat, a 
fenséges isteni megbízatást és a rövid időt, — nem lesz 
többé megfoghatatlan ennek a békeszerelő hősnek a 
hódító hadjárata. Figyelemre méltó azonban, hogy miként 
terjeszkedik ki mindinkább tevékenységének köre. 

* 
* * 

A térítés első három évéről minden történeti emlék 
feledésbe ment. Damaskus volt a megtérés után első állo-
más, honnan a körülfekvő arab tartomány kínálkozik 
hódítási térül. Az eredményről semmit sem tudunk ; lehető, 
hogy Pál a neki alkalmas talajt nem találta meg azon-
nal. Azután következik a Syriában és Ciciliában eltöltött 
14 év. Antiochia a központ, de a kirándulások benyúlnak 
egész Cyprusig és Kis-Azsia bensejéig. Még Pál nem vezető, 
a mint szeretnők; az útat még nem ő irányítja. Még 
csak Barnabás társa, kísérője. A történet igazságtalansága 
minden dicsőséget Pálnak tartott fenn s Barnabást csak-
nem teljesen feledte. Pedig ez még talán előbb látta az egyház 
nagy útját, mint Pál. De az ő engedékeny, szerény természete 
nélkülözte azt a merev hajthatatlanságot, melylyel Pál a 
döntő harcban kivívta a pogány-keresztyének szabadságát. 
A jeruzsálemi és antiochiai harcokból már mint hős és 
vezér távozott Pá l ; azután saját út ján megy, kitűzött 
céllal, és a térítésnek pogány jellemével; vetélytársak 
nélkül. De miért maradt 14 évig Kis-Ázsia keleti sarkában, 
ha az idő annyira rövid volt ? Felelet csak ez lehet: 
Pálnak nem volt további utasítása; itt jelöltetett ki egye-
lőre a határ, melyen önhatalmúlag nem akart túllépni. 

Még hozzátehetjük : míg a pogány hittérítés Jeruzsálem-
ben nem ismertetett el végérvényesen, minden előrenyo-
mulás kétes értékű, alap nélküli építés volt. 

Midőn Pál új útitársával, Silással ismét térítői útra 
indul, — alig van valami tanulságosabb, mint ingado-
zása. Ázsiába, Efézusba akart hienni ; a Lélek vissza-
tartja. Északra Bithynia felé nyomul a Fekete-tenger felé; 
a Lélek nem engedi át. Ekkor Troásba megy a tenger-
hez. s most Isten, látomás által Macedóniába hívja. Minő 
bámulatos őszinteség szól hozzánk eme tudósításból ! 
Előre akar menni mindenáron, — de maga sem tudja 
voltaképen: hova ? — s inkább rábízza magát isteni han-
gok és jelek vezetésére, mintsem hogy számító elmélő-
déssel határozott tervet készítsen. Macedóniában a zsina-
gógákat keresi f e l : Filippit, Thessalonikát, Beroát, — míg 
a folyton tartó üldözés ezen tartományt közelíthetetlenné 
nem tette. Hellás, mint szomszéd tartomány önként kí-
nálkozik. Az első kísérlet azonban Athénben nem sike-
rült ; a műveltség és szellemesség nagy görög városánál 
alkalmasabbnak mutatkozott az idegenek nagy befogadó 
helye: Korinthus, hol a pauperizmus és a bűn már meg-
egyengette előtte az utat. 

Korinthusban találkozott Pál a római menekültek-
kel, Aquilával és Priscillával. Ettől kezdve Rómát tartja 
folyton szem előtt, s nem is téveszti el többé soha. Azon-
ban mindig akadályok gördülnek útjába s meghiúsítják 
szívének kívánságait: fogadalmából kifolyó utazását, újabb 
összeköttetés eszközlését Efezússal, honnan eredménytel-
jes misszió vezethető Ázsiába, s végre, hogy a kollektákat 
maga adja át a jeruzsálemi szegényeknek. így múlik el 
hét hosszú esztendő, a világtörténetnek alapításban és 
áldásban, de egyszersmind szenvedésben és küzdelemben 
egyedül álló gazdag ideje. Eme tevékenységnek és a foly-
ton előre irányzott éleslátásnak legdicsőségesebb doku-
mentuma a Római levél 15. fejezete, mely ezen hősies 
korszak végén Íratott. Ebben az előbb írottak rezulíátuma-
képen ezt mondja: »Jeruzsálemtől és a szomszéd tar to-
mányoktól fogva mind Illiria országig betöltöttem a Krisz 
tus evangéliumának prédikál tatásában való tisztemet* 
(19 v.). De még nem Róma a célpontja. — Ott nála nél-
kül állott elő gyülekezet. Spanyolországot tűzte ki legkö-
zelebbi működési teréül. Rómán keresztül akar Jeruzsá-
lemből odajutni. Csakhogy másképen jutott Romába. 
Nem mint szabad hittérítő, hanem láncokban, mint a 
császár foglya. És ha nem csalódunk, ezentúl Róma ma-
radt működési helye, és Spanyolországban sohasem for-
dult meg. Ha azonban méltányos a nagy embert tervei 
és jóakarata szerint megítélni s nem csupán a szerint, a meny-
nyire azokat megvalósítani képes volt: úgy terveinek 
csaknem határtalan széles mezeje, akaratának szigorú 
tisztasága midenek csodálatára méltó. Egyes esetekben 
követte mindig a pillanat sugallatát és engedett a Lélek 
minden intésének, ki őt sugalmazta; — de egészben ő 
jelölte meg tisztán a ker. hittérítés jövőjét, s vallásunknak 
a görög-római talajon való széles elplántálását teljes ön-
tudattal hajtotia végre. Jól esett neki távol lenni Jeru-
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zsálemtől s az ottani elnyomott ker. gyülekezettől. Sza-
badabban lélegzett és örvendezett Hellás kéklő tengerén. 
Még mindig a legnagyobb benne a nyugalmat nem ismerő) 
folyton előre hatolni igyekvő törekvés. Igazi sastekintet-
tel néz alá a magasból a misszió térképére, s a legmeszebbre-
menőleg jelöli ki jövőben teendő útjait. Dacára szoron-
gásainak, aggodalmainak, — úgy tűnik fel előtte, mintha 
Isten vezetné őt, mint fogját, diadalmi menettel az egész 
világon. íme a férfi, a ki nemcsak akkor, hanem minden-
korra, midőn történetünkben nagyról, dicsőről volt szó, az 
»Előre!* jelszót kiadta. 

Épen nem könnyű a páli missziónak a részletekig 
hű képét adni. A Cselekedetek könyvének tudósításai 
becsesek ugyan, de nagyon fogyatékosak. A levelekben 
ritkán található olyan mozzanat, mely a keletkezési idő-
höz pontosan elvezetne. Mindamellett meg kell kisérleni 
a szétszórt tudósításokat összeállítani és' egy képpé egé-
szíteni ki. 

Wernle után 
(Folyt, köv.) Danóczy Antal. 

Az örök béke. 
Négy évvel ezelőtt 100 esztendeje múlt annak, hogy 

Kant, a nagy königsbergi filozófus ->Zum ewigen Frieden« 
c. klasszikus bölcseleti értekezése megjelent. Arra a kér-
désre akart abban megfelelni, hogy nem lehetne-e az 
emberiséget a háború természeti állapotából átvezetni az 
állandó béke tökéletes kultúrállapofába ? Záró köve ez 
a mű az Ő gyakorlati filozófiai rendszerének, s legméltóbb 
kifejezése a mult század politikai gondolkozásának. Kant 
szerint az örök béke az emberiség fejlődési történetének 
végcélja; a belső állami szervezet s a külső békepolitika 
legteljesebb kölcsönhatása; a természeti szükségességnek s az 
emberi szabadságnak teljes kiegyenlítése ; az általa annyira 
hirdetett és zseniális módon rendszerezett > tiszta észnek 
teljes szekularizálása«. Mert hát szerinte az emberiség 
történeti fejlődése az erkölcsi tökéletesség lehető megköze-
lítésében s az erkölcsi szabadság uralmának minden né-
pekre és nemzetekre való kiterjesztésében áll. 

Kant értekezése két részre oszlik, a melynek elseje 
az örök békére vonatkozó, ű. n. práliminar, másika 
pedig az u. n. definitív vagy végleges cikkeket foglalja 
magában. A prálimináris cikkek következő követelmények-
kel állanak elő: Békekötésnek nem tekinthető az, mely 
egy új háborúra szolgáltat okot. Az egyik államnak a 
másik rovására való terjeszkedése megszünteti az állam-
nak, mint morális személynek a jellegét és puszta külső 
dologgá degradálja azt. Az állandó hadseregek szűnjenek 
meg egészen, mert a fegyverkezések folytonos fenyegetéssel 
járnak más államokra nézve; a népeket súlyos gazda-
sági válságokba keverik, s a katonákat az emberi szemé-
lyesség jogával ellentétes gépekké alacsonyítják le. Azért 
azonban koronként az állampolgárok a fegyvergyakorlat-
ban, Kant szerint is oktatandók: mivel ezt a haza védelme 
teszi szükségessé, a külellenségekkel szemben. Végül e 

cikkek még azt is hangsúlyozzák, hogy a más államok 
szervezetébe és kormányformájába való illetéktelen be-
avatkozás az államok autonómiáját sérti az egész vonalon. 

A három definitív cikket pedig így formulázza: A 
polgári szervezet minden államban republikánus, azaz más 
értelemben konstitucionális legyen, a melynek, mint olyan-
nak, az általa legroszabb és deszpotikus kormányformá-
nak nevezett demokráciához semmi köze. A népjog a 
szabad államok szövetségén alapuljon s a világpolgári jog 
az általános vendégjog feltételeire szorítkozzék. Az egyes 
államok állandó bekeszövetségben álljanak egymással, 
mivel azt az egyes államok autonóm szabadsága s az 
állampolgárok zavartalan érintkezése kívánja meg; a miért 
is elveti az egyes államoknak egyetlenegy világállamba, 
vagy univerzális monarkhiába való erőszakos beolvasztását. 

Kant az általános népszövetség eszméjére, gyakor-
lati bölcseletének szoros konzekvenciájaként, a francia 
forradalom »szabadság, egyenlőség és testvériség* eszméi 
alapján jutott el, s ha ő a Napoleon-féle hódító hadjára-
tok szomorú eredményeit megélte volna, — bizonyára 
felhagyott volna az idealista világpolgárság eszméjével, és 
leghívebb követője, Fichte módjára, a lelkes német haza-
fiak sorába lépett volna. Aztán még az a körülmény is 
figyelembe veendő, hogy Kant a maga korának a gyer-
meke s a történeti érzéket teljesen nélkülöző racionaliz-
musnak befolyása alatt állott a maga világszövetségével. 

De már előbb is foglalkoztak egyesek a világbéke 
eszméjével. Csak jelezni kívánjuk, hogy a régi világ az 
örökös háborúskodás kora, vagy az egyesek között 
vagy az állami intézmény fennállása óta, az egyes népek 
és a községek között. A keresztyénség ezzel szemben 
»békességet* hirdetett »a földön« és »az emberekhez jó-
akaratot*. De már a középkori egyház, a maga világura 
lomra törekvő pápaságával és univerzális vallásháborúival, 
minden izében harcias jellegű. Gentilis, a híres népjog-
tanító, a háborúban az állami hatalmak jogos küzdelmét 
látja ; s így fogta fel a háborút Bacon is, a modern filo-
zófia megalapítója. A népjogtudománynak legjelesebb újabb-
kori kodifikátora, Grotius, természetjogi alapon tárgyalja 
a háború és a béke kérdését, mígnem Pierre az örök 
béke helyreállítására vonatkozó tervezetét vitte bele a 
XVIII. század elején földrészünk politikai irodalmába. 
Pierre a Fénelon által képviselt szellemi iránynak a híve, 
s a francia humanizmusnak egyik legjelesebb képviselője. 

Pierre, francia apát, irodalomtörténeti nevezetességre 
emelkedett müvében következő 12 pontba foglalta össze 
az örök béke helyreállítására vonatkozó cikkeit: Az összes 
európai államok, területi jogaik épségének biztosításával, 
örök békeszövetségre lépjenek. A békés vagy háborús 
úton célzott területi változtatások mindenkorra ki legye-
nek zárva Európában. Egy fejedelem több államnak ura 
nem lehet, s csakis a spanyol korona maradjon a Bour-
bon ház birtokában. A békeszövetség, az államszerve-
zet fentartását s a rebellisek leigázását kivéve, az egyes 
államok belső viszonyaiba nem avatkozhatik. Az egyes 
szuverének csakis az európai társadalom ellenségei ellen 



foghatnak fegyvert. Az állami konfliktusokat választott 
békebíróságok döntik el. A mely uralkodó a békeszövet-
ségbe be nem lép, az abba való belépésre háborúval 
kényszerítendö, vagy egyszerűen leteendő. A szövetség 
képviseletének állandó székhelye valamely szabad város, 
s 24 képviselőből áll. Egy államnak csak egy szavazata 
lehet. De több kisebb államnak lehet közös szavazata 
A költség az egyes szövetséges államok jövedelmei arányában 
állapítandó meg. A szövetséges képviselők rangsorozatá-
ban, a Bourbon dinasztia iránti ragaszkodásánál fogva, 
Franciaországnak kívánja Pierre az első helyet. 

Pierre apát szövetségi tervezetét sem az államférfiak, 
sem a korabeli filozófusok nem helyeselték. Még a békü-
lékeny természetű Leibnitz is úgy ítélt felőle, hogy az 
örök béke csakis egy temető feliratáúl szolgálhat-, mert 
csak a holtak nem verekszenek. Különben gúnyosan azt 
javasolta, a mi egy alkalommal napjainkban, Bismarck 
javaslatára be is következett, hogy a pápát kellene a népek 
békebiróságának elnökévé megtenni, ha hajlandó volna 
Nagy Károly kora egyházszervezetének a helyreállítására; 
a mi viszont Pierrenek. a római univerzális monarkhiáról 
szóló javaslatával áll rokonságban. 

Rousseau is kivonatolta Pierre Kölnben és Utrechtben 
megjelent három kötetes müvét, sőt kritikával kisérte világszö-
vetségi javaslatát. Abban a nézetben volt, hogy az európai 
államszövetség nem kívánatos, mivel az csak forradalom 
útján volna megvalósítható, s az azzal járó bajok csak 
évszázadok múlva volnának jóvá tehetők. Különben kép-
zelhetlennek tartja, hogy a korlátlan hatalom után törekvő 
fejedelmek »egy általános nép-areopágnak« vetnék alá 
magukat. Rousseau tehát, ép úgy. mint később Kant, abból 
a történetellenes előítéletből indúlt ki, hogy a háborúskodás 
okai mindenkor csakis a fejedelmek önkényében keresendők. 
A népek életérdekeinek természetes kolliziói s azok mé-
lyebb okai iránt neki és kora pragmatikus történeti felfogásá-
nak érzéke sem volt. 

Leghelyesebben ítélt még Herder a tervezett béke-
javaslatokról. Azt hitte, hogy az örök béke formailag csak 
az ítélet napján köthető meg, s hogy e végcél nem a 
kabinetek formális szövetségei, hanem csakis a helyes 
ethiko-politikai alapelveknek és érzületeknek a népekbe 
való átplántálása alapján érhető el. Ez érzületekhez nem 
a mindenáron való békét, hanem minden népnek ész-
szerű öntiszteletét számította, mely a mint meg tudja 
védeni saját becsületét és szabadságát, ép úgy tisztelni 
tudja más népek hasonló törekvéseit is. »Az önvédelem« 
— úgymond — »gyökere minden emberi és nemzeti ér-
téknek. Az a nép, mely önmagát nem becsüli, másokat sem 
tisztelhet. Az a nép, mely Olaszországhoz hasonlóan, 
önmagát meg nem védelmezheti; gúnyja és játéka minden 
nemzetnek. Csak az a nép alkot nemzetet, a melynek 
van ereje, akara ta s állandó korszerű szervezete * Csalé-
kony fantóm az a törekvés, mely minden népeket a sza-
badság s a fölvilágosodás fényes cégérei alatt egy közös, 
ú. n. legjobb kormányformával akarna boldogítani, s álta-
lában minden népeket egy közös szervezet alá szorítani. 

A történet valódi szelleme hagyjon meg minden népet 
a maga helyén; mert mindegyik önmagából alkotja meg 
magának a jog szabályait s a boldogulás mértékét. Hi-
szen tudjuk, hogy Aristoteles is, ki pedig politikájában a 
békeállapotot tart ja az egyetlen jó és egészséges álla-
potnak, — a különböző államformák relatív szükségességét 
mondotta ki, a melyeknek megalapítása az állami cél 
felfogásától s a politikai hatalom elosztásától, nemkülön-
ben a népek jellemétől s történeti viszonyaitól függ. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 
(Folyt, köv.) 

MISSZIÓÜGY. 
Horvátországi hangok, 

Lapunk vezércikke foglalkozik azzal az örvendetes 
fordulattal, a mely egyházi közgondolkozásukban, a belső 
egyházépítés tekintetében a legújabb időben bekövetke-
zett ; s hogy ez valóban így van, s hogy mind többen-többen 
látják be, hogy az intenzívebb, evangéliumi lelki gondozás 
lehet csak az, a mely egyházunkat regenerálhatja, annak 
illusztrálására örömmel közöljük az alábbi, épen vezér-
cikkünk megírásakor kapott tudósítást. Szívesen adunk 
neki helyet, s felhívjuk reá mindenek figyelmét. 

* * 
* 

Innen, erről az istenáldotta szép vidékről, a mely-
ről, midőn azt az 1885-ik évi püspökvizitáció alkalmá-
val Szász Károly püspök úr megpillantotta, azt mondá, 
hogy ha Árpád apánk innen, délről nyomult volna be 
honfoglaló népével, aligha törekedett volna tovább, a Kár-
pátok fe lé ; innen, hol a szabadelvű országos kormány 
jóindulata folytán, a több mint egy évszázad óta csak a 
régi gyakorlat alapján élvezett vallási jogainkat mult év 
óta már szentesített törvény alapján élvezzük; innen, hol 
híveinek lélekszáma pár évtized, különsen pedig Bosznia 
okkupációja óta rohamosan növekszik, — innen adok, 
benső lelki örömmel hírt, a vallás és az egyház iránti 
közönyösség mai idejében, a gondozásom alatt álló tordin-
cei, legnagyobb részben horvát gyülekezet vallásos ébre-
déséről, tudva azt, hogy e lap szívesen üdvözli a vallásos 
ébredésnek feltünedező jeleit. 

És miben keresendő gyülekezetem ez örvendetes 
szellemi ébredésének oka? Abban, hogy tekintetes Hor-
nyánszky Viktor és nagyt. Szabó Aladár urak három ízben 
is küldtek vallásos olvasmányokat — a Magy. Prot. Iro-
dalmi Társulat kiadványait — s azokat én úgy olvasni 
szerető híveim, mint a Vuka szabályozása alkalmából itt 
tartózkodó munkások között kiosztattam. 

E magyar, német és horvát nyelvű jó könyvecskéknek 
népem közötti szétosztása meglepő eredményhez vezetett; 
a miért is melegen ajánlom lelkésztársaimnak, hogy e kiad-
ványokat, még egyházuk pénztárának terhére is, hozassák 
meg s oszszák szét a téli évszakban híveik közt. E könv-
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vecskék olvasásának nálunk legalább azon eredménye lett, 
hogy az egész adventi idő alatt, valamint most, a böjti 
időben is, teli van templomunk naponkint ábítatoskodók-
kal. Sőt, mert itt a népség többsége horvát s e nyelven 
tartatik az isteni tisztelet i s : magyar nyelvű híveim, a 
magyar róm. katholikusokkal egyetemben felkértek, hogy 
legalább vasárnap esténként tartsak nekik is magyarnye l -
ven, ének és imával egybekötött vallásos előadásokat. 
Mondhatom, hogy ez a gyülekezet tagjai közt kiosztott 
jó kis könyvek olvasásának az eredménye. 

Én a hívek e kérelme előtt meghajoltam, s ámbár a 
horvát és a magyar ifjúságot kedden és pénteken a hit-
tanból azelőtt is oktattam s ugyan azt tettte tanítóm a 
német ifjúsággal, — megkezdtem s tartom a kivánt vallá-
sos előadásokat. 

S most, mikor látom a szíves sürgölődést, készülő-
dést ezen estéli órákra, s látom ezeknek jó eredményét: 
benső öröm tölti el lelkemet, s azt kérdem magamtól, 
hogy miért nem tettem én ezt már előbb is ? — Hiszen 
csakis az evangéliom hirdetése és a lelkekbe bevitele az 
a mód és az az eszköz, a mely a nazarénizinusra való 
hajlandóságot, a felekezetnélküliséget s a szocializmust 
csirájában elfojthatja. 

Kedves karfásak, kiknek gyülekezetéből 2—3 óra já-
rásnyira is eljárnak híveitek a nazarénusokhoz, kiknek 
gyülekezeteitekben a nazarénizmus talán már fészket is ra-
kott; — de meg ti is, kiknek gyülekezetében a fiatalság, 
a fogyatékos iskolázás után a vallástudományban soha 
semmi ismétlést nem nyert eddigelé, s a kik szintén le-
verten állotak az uralkodó vallástalanság, a hithagyás s 
a gyermekek eligérésének szomorú jeleivel szemben : az 
Isten szerelmére kérlek benneteket, hogy legalább az 
adventi és böjti idő alatt hozzátok be híveitek közé az 
estéli áhítatoskodást. Meg fogjátok látni, mily öröm lesz 
ez rátok s mily áldásos híveitekre s az egyházra. 

Nincs oly egyházközség, melyben hiányoznék a nép-
ben az akarat az ábitatoskodásra, kivált este, mikor már 
dolgát végezte. Ezeket az evangélizáló esteli összejövete-
leket már e Lap is sürgette; én pedig meggyőződésből 
mondhatom már, hogy a vallástalanságnak csak ezek vághat-
ják be az útját. Igen, hirdessük az Úr igéjét; mert a Krisztus 
dicső evangélioma csodás átalakulásokat eszközöl, ha a 
szívekbe költözik. Ha erre nézve az iskola nem elég-
séges, — a templomot kell berendezni lámpákkal, és ha 
kell, kemencével is; — mert ez ugyan se meg nem fer-
tőzteti, se piszkossá nem teszi az t ; hanem igen is, az 
igének alkalmas s alkalmatlan időben hirdetése által csak 
igazi céljának felel meg. 

S mert igen lelkemen fekszik egyházunk ügye, — 
ne vegye senki rosz néven s ne tekintse álszenteske-
désnek, ha azt mondom, hogy a kanonika vizitáció alkal-
mával az espereseknek számon kellene kérniök a lelki 
gondozást, úgy a presbyteriumtól, mint a lelkésztől és a 
tanítótól, s ott, a hol lágymelegséget, vagy elzüllést tapasz-
talnak a katedra és az iskola körül: intézkedniök kellene 
a baj orvoslásáról. 

Tudom, hogy ez kemény beszéd ; de mert jól elkés-
tünk a reparációval s egyházhatóságaink folytonos 
felhívása után is, igen kevesen teszszük meg azt, a mit. 
magunktól is meg kellett volna tennünk egyházunk, fele-
kezetünk s főkép magyarságunk érdekében: ne legyen ez 
erős beszéd, hanem intő szó a jó munkára. Én 60 éves 
koromban kezdtem el e munkát, s igen örülök, hogy el-
kezdtem, ha ily későn is. 

»Az aratni való bizony sok, de az arató kevés.* 
Ne tétlenkedjünk hát mi kevesek is, hogy kár ne essék 
az aratni valóban. 

Tordincze. 
Kulifay Elek, 

ev. református lelkész. 

E G Y H Á Z . 

Az erdélyi ref. püspökválasztás idejét, mint 
Kolozsvárról írják, br. Bánffy Dezső, status curator, az 
állandó igazgató-tanácscsal egyetértőleg, április hó 18-ra 
tűzte ki. Erre a napra rendkívüli egyházkerületi közgyű-
lés hivatik össze, melynek egyedüli tárgya, az ürességben 
álló püspöki szék betöltése iesz. A rendes évi közgyűlés 
szokott idejében, Pünküsd utáni csütörtökön fog megtar-
tatni. a mikor a megválasztott és Ő Felségétől megerősí-
tendő új püspök is be fog iktattatni hivatalába. — A 
püspöki állásra több jelölt van, kik a közvélemény szerint 
megütik a 90 ik kánon szabta püspöki mértéket. Legin-
kább három név körül csoportosulnak a pártok. Dr. Bar-
tók György, generális nótárius és helyettes püspök bír a 
legtöbb kilátással, hogy a díszes egyházi polcra eljuthat. 
Az ifjabb papi nemzedék theologus- eszményképét látja 
benne s valósággal rajong érette. Idősebb papok, valamint 
világiak is nagy számmal csatlakoznak mellé, mivel tőle 
alkotmányos, szabadabb mozgást, illetőleg hatályosabb 
bel-egyházpolitikai tevékenységet várnak. — A kik úgy 
vélekednek, hogy dr. Bartók püspöksége az egyházkerület 
porondjain eddig negatív szerepet játszott, u. n. enyediz-
mus diadala volna, azok az ancien régime újra bearanyo-
zott és restaurált formáját Bartha Lajos, generális direc-
tor zászlai alatt óhajtják győzelemre segíteni. A volt püs-
pök legszámottevőbb egyházi és világi támogatói Bartha 
köré sereglenek. A kik a költészetért lelkesednek és az 
»elégtétel« gondolatával foglalkoznak, azok Szász GerŐ, 
néhai generális nótáriusnak szándékoznak költői elégtételt 
szolgáltatni. — Eddig sokat forgott szóban Kenessey 
Béla theol. igazgató neve is, kit mint a főkurátorok és 
általában mint a világi elem jelöltjét emlegettek. Csak 
annyiban tévedt a fáma, hogy »jelölt«-nek nevezte. A 
főkurátorok őt tartották és tartják máig is a legkvalifikál-
tabbnak a pöspöki székre, és szívesen is látták volna az 
erdélyi ref. státus élén, hanem azért mégsem foglaltak 
mellette állást, mert kerülni kívánták az összeütközést a 
papság local-patriotizmusával, mely az erdélyi papság 
arculcsapatásának tekinti Kenessey theol. igazgatóságát 



is, még inkább annak tekintené a püspökségét, mert Ke-
nessey: theol. tanár, aztán pietista és végül »idegen«. Ugy-
látszik, az erdélyi egyházkerületben a közalapi segélyen 
kivül minden : »idegen*, ha a Királyhágón innenről jön. (F.) 

H e g e d ű s Sándor üdvözlése . A budapesti ref. 
egyház, Hegedűs Sándor óhajtására, nem kereste tel külön 
üdvözlő küldöttség által miniszterré kinevezett főgondnokát, 
hanem a folyó hó 13-án tartott presbiteriális ülésen adott 
örömének méltó kifejezést, annyival is inkább, mivel 
Hegedűs Sándor, kineveztetése után azonnal kijelentette, 
hogy új méltósága mellett meg fogja tartani főgondnoki 
hivatalát is. A presbiteriális ülésen Szász Károly püspök 
úr adott mélfó kifejezést az egyház örömének főgondnoka 
kitüntetése felett s köszönte meg Hegedűs Sándor azon 
elhatározását, hogy a budapesti ref. egyház főgondnoksá-
gát továbbra is késznek nyilatkozott megtartani. Az üd-
vözlőbeszédre Hegedűs Sándor szokott ékesszólásával felelt, 
s mi beszédét még szebbé tette, az az a mély és 
igazán vallásos érzés és hit vala, mely azt áthatotta. 
Kijelentette, hogy bár kevesebb ideje lesz ezentúl az egy-
ház szolgálatára, de egyházát mégis szolgálni k ivánja ; 
mert nyiltan vallhatja, hogy erőt, kitartást, megnyugovást 
csak a vallásos hit adhat az emberi léleknek. Beszédének 
ez a része megérdemelné, hogy a mai közönyös és val-
lástalan nemzedék aranybetűkkel jegyezze fel lelke táblá-
jára. »Mindenkinek — úgymond — de különösen a fiatal 
nemzedéknek nem mondhatok egyebet, mint harminckét 
éves közpályám tapasztalatainak azt a rezultátumát, hogy 
hit nélküli cselekedet, nem csak jó cselekedet, de erélyes cseleke-
det sincs. És ha a presbitériumnak érdemekben gazdag tag-
jai nekem példát nyúj tot tak: kötelességet teljesítek, ha 
azt a példát tovább adom az ifjabb nemzedéknek. A 
mi hitünkben vannak eltérő nézetek más vallásokéitól, és 
én az általános keresztyén tanok közül Kálvin egyik tanát, 
bár a legmerevebb, a predesztináció tanát teljesen ma-
gaménak vallom. Tapasztalatból mondom, hogy mikor 
tetterőmet] a habozás vagy kételkedés, vagy talán a fáj-
dalom vagy aggodalom emészteni indult, agyamból min-
dig kivetettem, szivemből kizártam, azért, mert azt mon-
dot tam: Isten így akarta, így határozta, így legven!« 
— Igazi keresztyén, igazi kálvinista lélekből fakadt szavak. 
Adjon az Isten egyházunknak sok ily nagy embert ! 

Bibl iát a konf i rmándusoknak . Ismét közelget a 
konfirmáció napja s a fiatalság ezrei ez időtől fogva belép-
nek az élet küzdelmeibe, kitéve a számtalan kísértéseknek, 
melyek mind alkalmasak arra, hogy elfojtsák a jó magot, 
melyet az iskola meg a konfirmációi tanítás a fiatal lel-
kekbe velett. »Vájjon mi módon jobbítja meg az ifjú az 
ő útját ?« Ezen aggasztó kérdés, mint valamikor a zsoltár-
író ajkáról, úgy most is felhangzik minden szülő és min-
den hü lelkipásztor szívéből. És mai nap sincs erre más 
megnyugtató felelet, mint az, mit a zsoltáríró ad: »A te 
beszédednek megtartásával.* Minden attól függ, hogy az 
Isten igéjét megkedveltessük a fiatal lelkekkel; hogy ez 
legyen nekik támaszuk jó és rosz napjaikban, hogy ez 
szolgáljon nekik fegyverül a világ és annak fejedelmének 

minden támadásaival szemben, s hogy Isten akarata szerint 
folytathassák életöket. Ezen célt szolgálja azon már né-
hány év óta nálunk számos gyülekezetben meghonosodotl 
szokás, hogy a konfirmándusoknak ezen napon egy új-tes-
tamentumot, vagy ahol az anyagi helyzet megengedi, egy 
egész bibliát adjunk. Vajha ez évben is találkoznának 
sokan, a kik adományaikkal hozzájárulnak ezen üdvös 
szokás fentartásához. A brit- és külföldi bibliatársulat ez 
évben is meg fog tenni minden tőle telhetőt, hogy a Szent-
írások e célra való beszerzését megkönnyítse. Egy új-
testamentum ára, zsoltárokkal 20 kr., zsoltárok nélkül 12 
kr., bérmentes szállítással és 1 0 % engedménynyel. 

E g y h á z i a r a n y k ö n y v Az ondi ref. egyház az 
utóbbi időben szép adományokhoz jutott. Az egyház 
regenerálni kivánja a fillokszera által kipusztított papi 
szollőt s ehhez a földmívelési minisztérium 1800 db faj 
szőllő-vesszőt és 1600 db karót utalványozott ki, — egye-
sek pedig pénzbelileg adakoztak e célra. így dr. Sennvey 
József, budapesti gyermekorvos, az ondi egyház szülötte, 
71 frt 90 krt gyűjtött; gróf Zichy Jakab, Bernáth Béla 
10—10, Kresz János pedig 5 frtot adakoztak. A papi szőllő 
mellett azonban az Ur szőllőjéről sem feledkeztek meg 
a nemesszivű adakozók. Sennyey Józsefné, Gamauf Erzsé-
bet úrnő egy 60 frt értékű, díszes úrasztali teritőt, — özv. 
Tóth Károlyné, Trócsányi Borbála urnő pedig egy úrasz-
tali és egy szószék- terifőt adományoztak. — A nemes 
tettek önmagukban hordják dícséretöket! 

A p r o t e s t á n s k o n f e r e n c i a folyó hó 13-án jött 
össze másodszor a Lónyai-utcai ref. főgimnázium nagy-
termében. Az értekezleten, a melyen most is tekintélyes 
számmal jelentek a két prot. egyház érdeklődő férfiai 
a közös ének és Bachát Dániel elnök megnyitó imádsága 
után Paulik János, fővárosi evang. vallástanár vezette be 
a tanácskozást a sajtóról. Hangoztatta a sajtó kiváló 
fontosságát, úgy az értelmi, mint az erkölcsi hatás tekin-
tetében. Reá mutatott az időszaki sajtónak, de különösen 
a népies ponyva irodalomnak laza, igen sokszor erkölcs-
telen irányzatára, s óhajtandónak jelezte, hogy az egyhá-
zak igyekezzenek irányító befolyásukat érvényesíteni a 
modern nagyhatalmassággal szemben. E végből kívánatos 
volna, hogy a napisajtót az egyházak kellően tájékoznák 
helyzetük, céljaik s az életükben felmerülő fontosabb jelen-
ségek felől. A népies ponyva irodalom ellensúlyozása 
végett az egyházaknak gondoskodniok kell vallásos szel-
lemű és tiszta erkölcsű elveket hirdető népies lapokról és 
füzetekről, s törekednie kell azoknak mind szélesebb kör-
ben való terjesztésére. Eddig, az angol traktátus-társasá-
gon kivül a Magy. Prot. Irod. Társaság és a Luther-
társaság adott ki vallásos, népnek való füzetkéket. E 
társaságokat segíteni kell,® kiadványai terjesztése által 
nemes célú munkájában, — s igen óhajtandó volna, ha 
felvennék programjukba a polemikó-apologetikus traktá-
tusok kiadását is, mert ezekkel nevelhetnék a felekezeti 
öntudatot. — A kérdés felett megindult eszmecserében 
részt vettek: Sass Béla, evang. vallástanár, a ki protes-
táns politikai napilap megindítását sürgette; Viktor János 



az angol biblia terjesztő társaság ágense, a ki örvendetes 
jelenségképen konstatálta, hogy az eladott bibliák száma 
évről-évre emelkedik; Fábián Dénes, ref. s. lelkész, a ki 
az angol traktátus-társaság kiadványainak magyatosab-
bakká tételét s a kolportárs szervezesét sürgette; — Ber-
náth István, a ki prot. politikai napilap felállítását, pénz-
ügyileg kivihetetlennek tartja, de szükségesnek látná, hogy 
ez már fennálló politikai napilapot nyerjünk meg a prot. 
érdekeknek. — Gladischefsky Károly, mint az angol trak-
tátus-társaság képviselője védelmébe vette a társaság 
kiadványait. Ma kevés a magyaros tárgyú kiadvány, an-
nak nem a társaság az oka ; mert az mindig kéri a 
magyar egyház írókat, hogy írjanak a számára. A társa-
ság nem tehet róla, ha olyan kevesen vállalkoznak erre 
a szép munkára. — Végül Szőts Farkas szólt a kérdés-
hez. ő legelső sorban azt tartja szükségesnek, hogy a 
napi sajtót kellően informáljuk dolgaink felől. A politi-
kai napilap felállítását még most lehetetlenek tartja. Ahoz 
protestáns olvasó közönség kell; azt pedig előbbmeg kell 
teremteni. Ennek megteremtésére igen sokat tehetnek a 
traktátusok s a vallásos népies lapok; a miért is igye-
keznünk kell ezeket minél szélesebb körben terjeszteni. 
— A jövő, április hó 17-én tartandó konferencia tárgyá-
val a vegyesházasságok körüli védekezés tűzetett ki, a 
melynek bevezetésére Fábián Dénes, ref. segédlelkész vál-
lalkozott. A konferenciát ének és Petri Elek, theol. tanár 
imája zárta be. (H) 

I S K O L A . 

Az ev. ref. e g y e t e m e s t a n ü g y i b i z o t t s á g ülését 
Antal Gábor, dunántúli püspök, mint elnök, f. évi április 
hó 4-ikére hívta össze Budapestre. 

Tóth S á m u e l öröke. A mint a dekreceni »Tanítók 
Lapjá«-ban olvassuk, a Tóth Sámuel lemondása folytán 
megüresedett theol. tanári katedrát a tavaszi közgyűlésen 
fogja betölteni a kerület, s erősen folynak már a kombi-
nációk. Emlegetik, mint komoly jelöltet, Erős Lajos püspök-
ladányi lelkészt, s úgy hallatszik, hogy pályázni fognak 
még Nagy Gyula vallástanár, Soltész Elemér volt senior, 
a ki jelenleg Párisban folytatja tanulmányait, dr. Baltazár 
Dezső budapesti vallástanár, és dr. Bartók Jenő, nyír-
egyházai lelkész. 

L e á n y - i n a s i s k o l á k a fővárosban. A budapesti 
tanítók kaszinójában a mult héten Darázs Malvin tanítónő 
egy felolvasásában leány-inasiskolák szervezését sürgette. 
A kérdés feletti vitában többen részt vettek s a követke-
zőkben állapodtak meg: Nappal egy végben három és fél 
órát tanuljanak hetenként a leányinasok. Legalkalmasabb 
idő erre a csütörtök vagy a vasárnap délután. A minden-
napi iskolában elmaradt leánytanulókat, sőt még az anal-
fabétákat is föl kell venni a leányiskolákba, ha iskola-
köteles korúak. Ezek számára előkészítő osztályok állítan-
dók fel. Az alkalmazandó tanítónőknek általában csak 
elemi iskolai oklevelüknek kell lenni, ha nem fővárosi 

alkalmazottak is. A tanításban fősúlyt a gyakorlati kézi-
munkára és háztartástanra kell helyezni; e mellett a 
közismereti tárgyak csak másfél órában szerepeljenek. 

Érdekes adat a felekezeti viszonyokról. Hiteles 
forrásból értesültünk, hogy a s.-a.-újhelyi főgimnázium 
piáristai gazgatója a református s. lelkészt, mint katekhetát, 
szép szerivel kiutasította az állam és város segélyével 
fentartott gimnáziumi épületből. Előbb csak azon a cimen, 
hogy nincs helyiség a ref. növendékek vallásos oktatá-
sára, később pedig — miután az első kifogás »általános 
derültség*-et támasztott — a piárista rend-főnök hatá-
rozott akaratára, a ki nem tűrheti, hogy az »eretnek«-
vallás tanai megfertőztessék a pápista intézet szentelt fa-
lait. — A ref. katekheta azóta a saját kápláni szobájában 
oktatgatja a szépszámú reform, növendékeket az eretnek-
tanokra. — Úgy halljuk, hogy a szomszédos sárospataki 
főiskolában pedig az izraelita tanító is benn tanít az in-
tézetben, sőt a gimnáziumi elöljáróság — az országos 
törvény értelmében — meg is követeli, hogy minden 
felekezet katekhetája az intézet falai között végezze a 
valláserkölcsi oktatást. És e miatt sem a Perényiek, sem 
a Rákóczyak lelke nem jár haza ijeszteni és tiltakozni. 
A kitiltásnak — különben — híre lesz a kerületen és a 
konventen is, a pápista törvénytisztelet és testvériség na-
gyobb dicsőségére. 

EGYESÜLET. 

A M. Prot. Irodalmi T á r s a s á g »Koszorú« című 
vallás-erkölcsi népiratkáiból, melyekből immár 50 füzet 
van forgalomban, az igazgató-választmány határozata 
folytán az idén is tíz új füzet kerül kiadásra. A füzete-
ket, melyeknek az a rendeltetésök, hogy a vallási és er-
kölcsi életet evangéliumi keresztyén szellemben erősítsék 
és nemesítsék, az idén is dr. Kecskeméthy István, kolozs-
vári theologiai tanár szerkeszti. E hitszilárdító és erkölcs-
nemesítő iratok műfajilag lehetnek történetek, elbeszélések, 
rajzok, életképek vagy dialogusok, 1—V/ 2 kis 8 -adré tü ív 
terjedelemben, versben vagy prózában, erőteljes népies 
nyelven írva. Fődolog az evangéliumi keresztyén szellem 
és a jó népies irály, hogy lelki épüléssel és örömmel 
olvashassa e traktátusokat a nép és a serdülő ifjúság. A 
dolgozatokat, Hegedűs Sándor társulati másodelnök úr 
adományából, kis ívenként legalább 24 forinttal díjazva 
és legkevesebb öt ezer példányban adja ki a társulat. 
Népies vallásos íróinkat tisztelettel fölkérem e nyilt pályá-
zatban való részvételre. A kéziratok legkésőbb június hó 
végéig dr. Kecskemétiig István theologiai tanárhoz, a 
»Koszorú« szerkesztőjéhez Kolozsvárra küldendők. Buda-
pest, 1899. március 14. Szőts Farkas, a M, Prot. írod. 
Társaság titkára. 

A Lorántffy Zsuzsánna egyesület folyó hó 14-én 
tartotta meg f. hó 4-ről, közbejött akadályok miatt elha-
lasztott zeneestélyét. A szép számmal megjelent közön-



ség élvezettel hallgatta végig Payr Olga, Kuliffay Iza-
bella és Rupnik Dezsőnek zongorán és gordonkán előadott 
trióját, — Kiss Antónia énekét, Payr Olga és Kuliffay 
Izabella hegedű- és zongora-számait ,— Torday Grail Erzsi 
szavalatát és Rupnik Dezső gordonka-soloit. Az erkölcsin 
kivül, a mint halljuk, szép anyagi sikere is lett a zene-
estélynek. 

A Budapesti ref. ifjúsági egyesület, a Lorántffy-
Zsuzsanna-egyesülettel közösen, a böjti időszakban, min-
den csütörtökön este vallásos összejöveteleket rendez. 
Folyó hó 9-én tartotta az első összejövetelt, a melyen 
Petri Elek, theol. tanár tartott előadást, Jézusról, mint a 
legjobb tanítóról, Lászlófalvy, Eördögh Árpád pedig val-
lásos költeményt szavalt — A f. hó 16-án tartott össze-
jövetelen Szabó Aladár, theol. tanár beszélt Jézusról, mint 
szabadítóról; Gerge'v Antal, fogházi lelkész és Megyeresi 
Béla theoiogus pedig szavaltak. — A legközelebbi össze-
jövetel 23-án, este 7 órakor lesz a ref. főgimnázium 
nagytermében. 

A pápa i ev. ref. n ő e g y l e t e hó 5-én tartotta 
közgyűlését az ev. főgimn. dísztermében. Faragó János 
titkár terjedelmes jelentésben számolt be az egyletnek 
1898. évi működéséről. Az egyletnek, melynek világosan 
kitűzött célja: szegény iskolás gyermekek felruházása, van 
30 alapító, 177 rendes és 21 pártoló, összesen 228 tagja. 
A mult évben 194 frt 98 krt fordított segélyzésekre ; az 
Erzsébet királyné alapra saját körében 56 frt 90 krt, a 
mihályházi égetteknek 38 frt 75 krt gyűjtött. Összes jöve-
delme 1568 frt 9 kr., kiadása 355 Irt 55 kr., így ez idő 
szerinti vagyona 1212 frt 54 kr. A közgyűlés Csiszár 
Andorné pénztárnoknőnek, a számadások pontos, lelkiis-
meretes vezetéséért köszönetet szavazott, a titkári jelen-
tés* pedig egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatta. 
(Dt. Pr. L.) — Örömmel olvastuk e jelentést, de igen óhaj-
tanánk, ha a nőegyesület ne csak a szegény iskolás 
gyermekek felruházásával foglalkoznék, hanem felölelné 
mindazokat a keresztyéni szeretetmunkákat is, melyeket 
a budapesti Lorántffy Zsuzsánna-egyesület gyakorol. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Március t i zenötödikét , a nemzeti szabadság haj-

nalának első napját szép ünnepélyekkel ülték meg a buda-
pesti ref. theol. akadémia hallgatói s a ref. főgimnázium 
növendékei. A theologusok ünnepélyének kimagasló pontja 
volt Farkas József felolvasása, a melyben a március 
15-ke vívmányait s visszahatását mutatta fel s lelkére 
kötötte az ifjúságnak, hogy a szabadságért való lelkesedés 
mellett munkálkodjék is, mert csak úgy nem lehet egyhá-
zunkra veszedelmes az a szabadság, melynek első hírnöke 
a március 15-ke vala. A szép, és jelen viszonyaink kö-
zött egészen aktuális felolvasást Lapunk más helyén egész 
terjedelmében közöljük. 

* A róm. k a t h o l i k u s k o n g r u a b i z o t t s á g , Samassa 
egri érsek elnöklete alatt, folyó hó 14-én tartotta közgyű-

lését, a melyen tudomásul vették a lelkészi javadalmak 
felszámításának, az 1898 : XIV. t.-c. értelmében leendő 
kiigazítását megengedő királyi leiratot; meghallgatták Timon 
Ákos központi előadónak az összeírásra vonatkozó jelen-
tését, s a jelentő ívek átnézésére és a felebbezések elin-
tézésére öt szakosztályt alakítottak. A soproni társkápta-
lan kivételével már mind össze vannak írva a nagyobb 
egyházi javadalmasok kataszteri jövedelmei, s most már 
mi sem áll út jában (?) annak, hogy az évenként szükséges 
1.200,000 frt aránvlagosan szétosztassék a főpapi birto-
kokra s a kongruarendezés tényleg megvalósíttassék. 

* Mi az a k a d á l y a a k u l t u r b é k é n e k ? A porosz 
képviselőház a mult héten tárgyalta a vallásügyi költség-
vetést s a centrum-párt természetesen panaszkodott a 
pápistaság elnyomása miatt. Bosse, kultuszminiszter kije-
lentette, hogy a kormány épen nem üldözi a róm. kath. 
egyházat, sőt arra törekszik, hogy a protestánsok és a 
róm. katholikusok között föntartsa a békét és mind a 
kettő iránt igazságos legyen. Sajnosan konstatálta azonban, 
hogy ezt a törekvését nem mozdítják elő a vatikáni 
koncilium határozatai. Kijelentette, hogy a minisztériumban 
külön róm. katholikus ügyosztály szervezése lehetetlen. 
Ez csak zavarná az egyetértést. A vallásoktatást illetőleg 
az a véleménye, hogy meg kell akadályozni a butitás 
visszatérését, mert a vallás nem magánügy, hanem közügy. 

* Az index. Schellnek. a würzburgi róm. kath. 
egyetem profeszorának műveit a pápa legújabban az index 
libororum prohibitorumba jegyeztette be. Schell a tudomá-
nyos és szabadelvű iránynak hódolt müveiben; azonban 
a tudományos és szabad vizsgálódásnak a pápás egyház-
ban nincs helye. A mint olvassuk, Schell, a pápai ítélet 
hallatára elnyomta lelke meggyőződését és visszaszívta 
szabadelvű nézeteit. Bizony, kevés olyan ember akad a 
pápás egyházban, a ki, mint Luther, a pápai téves taní-
tásokkal szemben bátran ezt merné mondani: »Itt állok, 
másként nem cselekedhetem!« 

* A Chron ic l e , a londoni misszió-társulat közlönye, 
jelenti, hogy a protestánsok üldözése Madagaszkar szige-
tén csaknem teljesen megszűnt. Gallieni tábornok, a kor-
mányzó, híven megtartja a társulat küldötteinek adott 
igéretét. A jezsuiták tehát nem tudták egészen behálózni 
a kormányzót. (Cs.) 

* A k e r e s z t y é n v a l l á s terjedése . Mint írják, a 
Molucca sziget-csoport egyik szigetén, Halmaheirában figye-
lemreméltó vallásos mozgalom indult meg. A sziget lakói 
a ternatei mohamedán szultán alattvalói, de nem mind 
valódi mohamedánok. Sokan közülök titokban az ősi 
pogány vallás hívei. Az utóbbi időkben azonban igen 
sokan a keresztyén vallás felé fordultak. Százak és százak 
elégették bálványaikat és megkeresztelkedtek. A mohamedán 
hatóság eleinte fenyegetésekkel és bebörtönzéssel akarta 
el fojtani e mozgalmat, de végre is felhagyott az ellen-
ségessel még pedig egy hollandus hittérítőnek a szultán-
hoz intézett levele következtében. (Cs.) 

* V i s s z a v o n t bűnbocsánat . Mint egy Rómában 
megjelenő latin nyelvű lap, a »Vox Urbis« írja, a S. Indul-



gentiarum Congregatió 1898. májas 26-án tartott üléséhen 
kimondotta, hogy az »egy vagy több ezer évre terjedő 
búcsúk érvénytelenek és visszavontaknak tekintendők«. 
Ez a határozat (decretum generale) persze csak azokat 
érinti, a kiknek valamely jócselekedet vagy búcsújárás 
fejében a purgatőriumban esetleg elszenvedendő bünteté-
séből az egyház egy vagy több ezer évet már elengedett. 
Már most még azt volna érdekes megtudnunk, hogy a 
purgatórium erre illetékes köreivel mi módon közlik az 
S. Indulgentiarum Congregatió ha tá roza tá t? ! (D. Pr. L.) 

* Konf i rmándusok részére . Uj-testainentomok 
kaphatók dr. Moody András, skót ref. lelkésznél. Buda-
pest, V. Rudolf-rakpart, 8. sz. 

* Botrányos protestáns propaganda. Ezzel az 
ékes címmel tüntette ki egy spanyol pápás újság az ame-
rikai protestánsok ama törekvését, hogy a Filippini szige-
teknek eddig szellemi és lelki sötétségben tartott lakóit 
bibliákkal lássák el Másik botrány pedig szerinte a madridi 
protestánsoknak az a »vakmerősége*, hogy legújabban 
egy templomot építettek [s egy szemináriumot állítottak 
fel. Hallatlan botrány, hogy ilyen dolog megtörténhetik a 
^katholikus nemzet fővárosában*. — Hejh pedig nem 
ártana, ha meglátnák már egyszer a spanyol pápás papok 
is, hogy mivé tették azt a híres »katholikus nemzetet ' 
az evangélium kirekesztésével! 

* A k e r e s z t y é n s é g terjedésére érdekes világot 
vetnek a következő adatok. Carey számítása szerint 
1790-ben a keresztyének száma 170 millió volt. 1860-ban 
ez a szám 335 és 1876-ban 390 millióra emelkedett. Ma 
lehet mondani, hogy a föld népeinek egy harmadrésze 
keresztyén. A Hübner-féle statisztika szerint ma a földön 
1544 millió ember él és azok közül 535 millió keresztyén. 
E számból 180 millió protestáns, 110 millió görög keleti, 
a többi pedig római katholikus, örmény és kopt. A zsidók 
száma 11 millió, a mohamedánoké 175 millió, 228 millió 
pedig még pogány. A keresztyén vallások között a protes-
tantizmus terjedése a legszembetűnőbb, a mi a jelen szá-
zadban kifejtett buzgó pogány-térítésnek tulajdonítható jó 
részben. Hetven évvel ezelőtt még csak 100 ezer pogány-
ból lett protestáns volt, míg a legutóbbi időben egy év 
alatt is majdnem 100 ezerre rúgott a megtérített pogá-
nyok száma. 

* Az ifjúság megóvása érdekében a porosz 
urak-házának néhány tagja azt az indítványt terjesztette 
be, hogy utasíttassék a kormány, hogy akadályozza meg 
az iskolából kikerült s még 18 évét be nem töltött mind-
két nemű ifjúságnak bormérésekben és más nyilvános 
helyeken való alkalmazását, és hasson oda, hogy a városi 
és községi elöljáróságok gondoskodjanak arról, hogy az 
ifjúság vasárnapokon és ünnepnapokon nyerjen időt az 
üdülésre s az istentiszteletek látogatására. — Bölcs indít-
vány, mert a serdülő ifjúság sehol sincs jobban kitéve 
a testi és lelki káros hatásoknak, mint a nyilvános helye-
ken, s nagyon szükséges a fejlődő test és lélek megnyerje 
felfrissülését a nyugalomnak és az Isten imádásának nap-
jain. Nálunk is jó volna, ha így volna! 

* A béke-konferencia és a pápa. XIII. Leó, hogy 
szuverén voltát bizonyítsa, igényt támasztott arra, hogy 
képviselőt küldhessen a nagyhatalmak béke-konferenciá-
jára. Olaszország felszólalt ez ellen s kijelentette, hogy ha 
a pápát arra meghívják, akkor ő a tanácskozásban nem 
fog részt venni. A hollandi kormány, mint a ki vendé-
geiül fogadja a hatalmak képviselőit, — meg volt akadva, 

hogy miként intézze el ezt a kényes kérdést. Szerette volna 
a felelősséget a konferenciát indítványozó Oroszország 
nyakába vetni, — Oroszország azonban Hollandiára bízta, 
hogy tegyen a maga legjobb belátása szerint. Végre is 
Oroszország döntött és a pápa nem kapott meghívót a 
konferencziára. — Bizony, ha a pápa valóban akarná a 
békét, nem lépett volna fel ilyen idejét múlt igényekkel, 
a melyek úgy sem érvényesíthetők, hanem csak a világi 
hatalmakat veszíthették volna össze s meghiúsíthatták 
volna a jó szándékokat. 

* Áttérés az unitáriusi vallásra. Az aradmegyei 
Kujed község román lakói tömegesen térnek át az uni-
tárius vallásra. Eddig kétszázan jelentkeztek áttérésre. A 
tömeges vallásváltoztatás oka az, hogy a nép el van kese-
redve papja, Mikulicza Tódor ellen, a ki zsarol és a magyar 
állameszme ellen izgat. 

* Új o r g o n á k a t , a legújabb pneumatikus csőrend-
szer szerint, golyó ládával készítek. Ez orgonáknak kiváló 
előnyük, hogy a legnedvesebb templomokban is bizton 
működnek; elképzelhető könnyed játszásmódjuk van s 
a mellett az egyes sípok a leggyorsabb játék mellett is 
haladéktalanul s precízen szólalnak meg. Régi, .használt 
orgonák átalakítására, javítására, hangolására legjutányo-
sabb árak mellett vállalkozom. Teljes tisztelettel, Nagy-
váradon. Országh Antal, orgonakészítő. 

P á l y á z a t . 

Hódmező-Vásárbely város községi iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a pusztán levő fehértóparti ev. ref. lelkéss-
tanítói állomásra. 

Évi fizetés: 3 szobás lakás, melléképületekkel és 
kerttel; a várostól 400 frt tanítói fizetés előleges havi 
részletekben ; 400 frt lelkészi fizetés és pedig: a várostól 
200 frt, az ev. ref. egyháztól 200 frt és 100 frt tisztelet-
díj az ev. ref. vallás tanításáért, évnegyedes részletekben 
előre fizetve; továbbá a várostól tisztogatási és fűtési áta-
lány, esetleg természetben kiadott fűtőanyag. 

Kötelessége : az állami népiskolai tanterv szerint az 
I—IV. vegyes osztály vezetése, az ismétlő-iskolások taní-
tása,1 vasárnap és ünnepnapokon isteni tiszteletek tartása ; 
keresztelés, esketés ingyen; temetésért a szokásos stóla-
szedés jogosultságával. 

Megválasztott az orsz. tanítói nyugdíj és gyáminté-
zet kötelezett tagja; lelkészi minőségében az egyház fel-
ügyelete és törvényei alatt áll. 

Pályázhatnak ev. ref. lelkészi jelleggel bíró okleveles 
tanítók, illetőleg segédlelkészek, kik egy év alatt tanítói 
oklevelet szerezni kötelesek. 

Az állomás f . évi október hó 1-én foglalandó el. 
Pályázati kérvények dr. Wilheim Arnold, községi 

iskolaszéki elnökhöz adandók be f. évi április hó 30-ig. 
Fodor Lajos, 

iskolaszéki jegyző. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar Bstván. 
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ZX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 
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Kiadó-hivatal : 

Hornyánszky Viktor könyvlceres'Hedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , di jak intézendök. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
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K i a d j a : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 
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Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 krf egész é v r e : 9 frt. 

E(/yes szám ára 30 kr. 

Virágvasárnapon 
»Mondjátok meg a Sión leányának : íme a 

te királyod jő, alázatosan, szamár hátán ülvén 
és a teherhodó vemhének hátán.® Ez a prófétai 
szózat hangzik fel lelkünkben a mai napon, — 
intve bennünket a közelgető Szabadító elfogadá-
sára. Igen, jő a mi isteni Mesterünk; közelget 
hozzánk szelíden, alázatosan. Nem ragyogó pom-
pában, nem földi királyokat környezni szokott 
fényben, — hanem tosan, magát mihozzánk 
hasonlóvá téve, hogy egyszerűségével, bennün-
ket szerető lelkének melegével hódítson magához. 
— Szelíd, szegény ő ós alázatos; de nagyha-
talmú és csodálatos. Szelídsége isteni szereteté-
nek fenséges nyugalma ; alázatossága isteni kül-
detésének mélységes öntudata. Ő jön hozzánk, 
ki jött, 'hogy minket, elesetteket felemeljen, síró-
kat vigasztaljon, bűneinkért eleget tegyen. Jer-
tek, menjünk ki elébe a bethániai útra, üdvözölni, 
befogadni lelkünk megváltóját! 

Jertek, menjünk ki mind : egyesek, csalá-
dok, egyházak s az egész társadalom ; mert 
mindnyájunknak szükségünk van ő reá, s ő 
mindnyájunkhoz jő, hogy megváltson és bolgo 
gítson. 

Eljő hozzád s hívogat magához téged, ked-
ves olvasóm. Nem mint fényes, ragyogó király 
parancsol maga elé ; hanem hívogat, mint sze-
rető barát, ki segíteni akar nyomorúságodon. 
Nincs-e szükséged az ő segítésére? Tekints csak 
lelkedbe ; — nem szennyezte-e be annak tiszta 
lapját a bűn, — nem háborog e szived ártatlan 
ságod elveszése mia t t? Meg tudod-e magad ma-
gadat nyugtatni, s levetheted-e lelkedről az 
önvádolásnak nehéz terhét ? Nem háborgat-e a 
világ, s tudsz-e nyugodalmat találni benne? Tudsz-e 
közeledni mennyei jó Atyádhoz rettegés nélkül, 
s nem ejt-e kétségbe a vég, mely minden nap-
pal közelebb jő hozzád? — Jer, j e r ! menjünk 
ki a bethániai útra, a közelgő názáreti Jézus 

elé. Vigyük el hozzá szivünk fakadó reménysé-
gének zöld lombjai t ; tárjuk fel előtte lelkünket, 
hogy abban vegyen magának örök hajlékot — s 
leomlik rólunk bűneinknek és gyarlóságunknak 
szennyes köntöse. Vigasztaló szavait hallva, csüg-
gedező lelkünk újra felél ; érintésére lehull vál-
lainkról bűneink súlyos terhe. A világ nem há-
borít meg többé. Az ő szerető kezét fogva, biza-
lommal tekintünk fel édes mennyei Atyánkra, s 
nyugodtan, boldogan várjuk a végső napot, mely 
0 vele elválaszthatatlanul egyesít. 

Eljő hozzátok s hivogat magához titeket, 
keresztyén családok. Mint szerető rokon jő hoz-
zátok, hogy veletek együtt éljen, — bajaitokban, 
küzdelmeitekben megsegéljen s megszentelje egész 
élteteket. Nincs-e szükségetek ő reá ? Tekintsetek 
lelketekbe; nem hideg-e a családi tűzhely, — 
nem háborognak e abban a félreértésnek, a sze-
retetlenségnek viharai ? Nem ül-e egeteken a 
búnak, gondnak nehéz fellege? Nem borítja-e 
lelketeket a halál által reá borított sötét gyász, 
s nem kell-e keseregnetek, talán inkább az élők, 
mint halottaitok felet t? — Jertek, jertek ! men-
jünk ki a bethániai útra, a közelgő názáreti 
Jézus elé. Hívogassátok őt magatokhoz; nyissá-
tok fel előtte hajlékaitokat, s hallani fogjátok 
isteni vigasztaló szavá t : Ma lett üdvössége e 
háznak! Ha őt befogadjátok, családi tűzhelyetek 
kialudni készült lángja újult erővel fog fellob-
banni az 0 szeretetének melegétől. Tanításait 
hallgatva megértitek s szeretitek egymást s el-
csitulnak a félreértésnek ós a szeretetlenségnek 
viharai. A búnak ós gondnak nehéz fellegeit 
eloszlatják egetekről a szeretet napjának áldó 
sugarai; gyászba borult lelketek boldog meg-
nyugvást talál Ő benne, a ki a feltámadás és 
az élet, s az isteni Mester visszavezérli, vissza-
adja nektek azokat a tékozló fiakat, a kiket már 
elveszetteknek hittetek ! 

Eljő hozzátok s hivogat magához titeket, ti 
egyházak! Mint övéihez jő tihozzátok, — mint 



fejetek ós fejedelmetek, hogy benneteket isteni 
lelkének erejével áthasson, harcaitokban meg-
segítsen; — hogy ihlesse ajkaitokat Isten örök 
igéjének hirdetésére, megerősítse karjaitokat a 
bűn és a sötétség hatalmai ellen való hadako-
zásban, s erőt ós képességet adjon a lelkek meg-
nyerésére. — Nincs-e szükségetek r e á ? Nincs e 
szükségtek az élő, az életet adó Krisztusra? — 
Nem bomladoznak-e falaitok ; nincs-e közöttetek 
közönyösség, hűt lenség? Nem ostromol-e ben-
neteket a világnak fejedelme s a vallás köpe-
nyébe öltözött lelki sötétség ? El tudtátok-e vinni 
az Ő evangéliumát az emberi élet minden erébe, 
s nem izetlenült-e meg bennetek az evangélium 
sava s isteni Mesteretek mindenkit átölelő és 
mindeneket megsegítő szeretete? — Nincs-e pa-
nasz, elégedetlenség; nincs e nyomor és- szen-
vedés? Óh tekintsétek meg önmagatokat, s jer-
tek, jertek! menjünk ki a bethániai útra, O elébe, 
a ki a mi fejünk, a mi fejedelmünk; — az a 
szegeletkő, a melyen anyaszentegyházunk nyug-
szik, — az a Mester, a ki kötelességeink vég-
zésére megtaníthat s isteni erejével erőt adh^t 
feladatunk elvégzésére. Jertek, üdvözöljük Őt, 
mint a ki hozzánk jő, mint az övéihez. Vigyük 
elébe hódolatunkat s tár juk ki kebelünket, hogy 
lakozást vegyen közöttünk. — Ha elfogadjátok 
Őt, mint az életnek fejedelmét, s ha ereje, szel-
leme áthat benneteket: vége leend jelen nyo-
morúságai toknak! Menzendül bennetek Isten 
örök igéje; a váltságnak, a kibékülésnek, az üdv-
nek ama beszéde, mely behat a szívek ós vesék 
megoszlattatásáig, s az az élet, mely 0 benne 
és Ő általa vagyon, megelevenítend titeket is. 
Omladozó falaitok megépülnek; a hitetlenség és 
közöny eltűnnek ós sem a világ fejedelme, sem 
a vallás köpenyébe öltözött sötétség nem fognak • 
diadalt aratni felettetek. A só újra megizesül s 
megízesíti az egész világ életét. Isteni Meste-
retek szivéből igaz szeretet fog szétáradni köz-
tetek, a mely megtart, megsegít, megment minden 
elesendőt és keblére ölel. A nyomor ós szen-
vedés panaszos hangja elcsendesül, s általatok 
meglészen e földön az a békesség, melyet 0 akart 
hagyni e világnak: az istenországának isteni bé-
kessége ! 

Eljő hozzád s hívogat téged magához : em-
beri társadalom. Úgy jő el tehozzád is, mint 
megváltó, hogy sebeidet orvosolja s békességet 
adjon hánykódásaid közepette. Nincs-e neked is 
szükséged r e á ? Nézd meg sebeidet; nézel meg 
a visszavonást, a gyűlöletet, az elégedetlenséget, 
az erkölcsi elvadulást kebeledben! Ismerd \be , 
hogy minden erőd, minden törekvésed a benned 
hánykódó zavaros tengert megtisztítani s lecsen-
desíteni nem képes, s jer, óh j e r ! menjünk ki 

a bethániai útra, az elé az alázatos, szelíd, de 
nagyhatalmú ós csodálatos názáreti Jézus elé. 
Jer, üljünk le az útfélre, mint ama két vak s 
kiáltsunk felé hangos szóval : Uram ! Dávidnak 
fia, könyörülj raj tunk ! — hogy isteni keze in-
tésére megnyilatkozzanak szemeid s lásd meg, 
értsd meg, hogy szabadításod, sebeid orvoslása, 
békességed, boldogságod csak egyedül Ő tőle jö-
het, a kié mindenek s a ki igazi urad és feje-
delmed. Ha őt befogadod, elsimulnak benned az 
egymás ellen törekvő szenvedelmek ; sebeid be-
gyógyulnak s békességedet, boldogságodat nem 
fogja megzavarni semmi sem. 

Jertek, jertek mindnyájan! Menjünk ki a 
bethániai ú t ra s kiáltsuk felé egy szívvel, lélek-
kel : Légy üdvözölve Jézus, Istennek fia, mi 
Megváltónk, Szabadítónk! Jövel, óh jövel mihoz 
zánk: végy lakozást közöttünk, hogy általad él-
jünk s általad találjuk meg lelkünk édes nyu-
godalmát ! Jövel, óh jövel áldott Jézusunk ! 

Hamar István. 

Nem kell elmenniök. 
(Máté XIV. 14—21.) 

Nagy sokaság járt a Megváltó nyomdokán. 
A városokból ós falvakból egyaránt sietnek utána ; 
mert hiszen gyógyít;, vigasztal, megelevenít. Szinte 
beláthatlan nép lepi a sikot körülötte. A nyu-
govóra hajló nap se tudja őket elhívni, — a 
siető éj se tudja elijeszteni. De a mi a hanyatló 
napnál, a muló időnél hatalmasabb : az éhség 
fogja elszéleszteni a sokaságot, — mondják, sőt 
tanácsolják a tanítványok; mert puszta a hely, 
az idő is elmúlt, nekik pedig nem vala több öt 
kenyerüknél ós két haluknál. Ugyan mit érne 
az akkora sokaságnak, a melynek csak a fórfia 
is ötezer? ! 

»Nem kell elmenniök — mondja a Mester — 
»adjatok ti nekik enniök.« 

A tanítványok kételkedve néztek az Úrra. 
»Nincsen itt több eleség öt kenyereknél ós két 
halaknál«, — hát hogy elégíthetnénk meg őket 
annyiból ? ! 

Bámulatos az, hogy az isteni parancsot min-
dig kételkedve fogadj a az emberi szív; mert 
lehetetlennek látszik előtte, épen azért, mert 
isteni, mert az neki érthetetlen magas. Bámu-
latos ez azoknál a tanítványoknál, a kik annyi 
ideig jártak az Úrral ! 

Jézus, mintha nem is látná, nem is hallaná 
a kételyt, — parancsol : »Hozzátok icle nekem 
azokat.« 

»Vevé pedig az öt kenyereket és a két 
halakat, — az égre szemeit felemelvén, hálákat 
ada Istennek, ós mikor megszegte volna a ke-



nyereket, adá a tanítványoknak, azok pedig a 
a sokaságnak. Es evének mindnyájan ós meg 
elégedének, és felszedék a maradék darabokat, 
tizenkét teli kosárral.® 

Jézusnak sok követője volt nálunk is, váro-
sokban és falvakban egyaránt, a kik nem saj-
nálták fáradságukat egykoron a pusztába is 
követni a Mestert, mert az gyógyít, vigasztal, 
megelevenít. Hejh ! pedig, de sokszor elhunyt 
felettük a n a p ; de sokszor szakadt rájuk az éj 
sötétje, s még se maradtak el mellőle. Hányszor 
borult el az evangélium követőinek napja; hány 
éjszakának sötét árnya alatt pusztított az ellen-
ség soraink közöt t : s Jézus követőinek száma 
még se fogyott, sőt inkább szaporodott. 

Most ezeknél hatalmasabb ellenség támadt 
szembe velünk. Puszta hely ez, — szegényes is, 
a merre járunk, — sóhajtják lépten-nyomon az 
aggódó tanítványok. A tömeg nagy, éhes ; mit 
adjunk neki ? Éhesek a lelkek. Megelégülóst ke-
resnek. Lépten-nyomon találkozunk a kutatók csa-
patával, kik keresik a helyeket, a hol megelé-
gíttetnének. Éhesek a lelkek annyira, hogy még 
a tisztátalan ételtől sem riadnak vissza. Az, hogy 
manapság nincs az a képtelen babona, nincs az 
a szertelen theória, a mit egy nagy csomó em-
ber mohón ne sietne lelke táplálékaként venni, 
nem ezt jelenti-e? Lázas sietséggel tömik ma-
gukba az emberek az úton-útfélen talált hulla-
dékot is, csakhogy az éhség csillapuljon. Éhesek 
a lelkek. Mi, a csüggedező tanítványok pedig kül-
dözzük őket a szomszéd falvakba : a tudomány, a 
filozófia, az eszthetika, a természettan, a csilla-
gászat, az élettan, a régiségtan, s nem tudom 
ón még milyen nevű ismeretek városaiba és fal-
vaiba, hogy vegyenek maguknak eleséget. Pedig, 
ha nem biztatnánk is őke t : mennek a maguk 
ösztöne után. Nem ón találtam ki pedig ezt, 
hanem az a sok panasz, az a sok kiáltó sta-
tisztikai adat, a mely hétről-hétre napvilágot lát 
egyházi lapjainkban : ezek beszélik, hogy már is 
sokan vannak, a kik a fennebb nevezett szom-
széd községekbe mentek, hogy lelkük éhségét 
és szomját megolthassák. Még többen vannak 
pedig útban arra felé. Mi pedig, az Istennek 
szolgái, sóhajtozunk nagy búsan, mert azt hisz-
szük, hogy nincs mit adnunk nekik 1 Mert azzal 
a szerény öt kenyérrel, meg két halacskával ; a 
szegényes, ósdi, eszmeköróre szűk, fogalmaiban 
nem modern és nem tudományos Bibliával hogy 
is tudnánk jól tartani ennyi millió le lket?! így 
sopánkodva engedjük őket táplálék nélkül menni 
tova, s már csöndesen bele is nyugszunk, hogy 
annak így kell lenni ; — el kell menniök. Né-
melyek ki is számították már, mikor fogyunk el 
egészen! 

y)Nem kell elmenniök« — ezt mondja az Úr — 
»Adjatok ti nekik enniök.« Ezt mondja nekünk 
nap nap után. És mi is csodálkozva nézünk reá, 
és kételkedve mondogatjuk : »Nincsen több öt 
kenyerünknél és két halunknál.« 

Pedig tiszta világos, isteni rendelés íme, 
hogy a kik valaha Jézushoz jöttek, azoknak nem 
kell elmenniök az éhség miatt. 

Abból adjunk nekik, a mink van, ha még 
olyan kicsinynek látszik is az, s ha még olyan 
csekélynek állítják is azt. 

Micsoda hatalmas szó ez : nem kell elmen-
niök, .— ne féljetek. Nem vagyunk rászorulva 
a szomszéd falvak gazdagságára, élelmére. Abból 
megelégülhet mindenki, a mi nálunk vagyon. 
Azok a megszegett kenyerek, melyek felett 
Krisztus imádkozott, a mi kezünkben vannak. 
Abból adjatok. Áldott kenyerek azok ! Ne féljen 
attól senki, hogy valaha elfogyjon kezéből. Csak 
azt ne felejtsük, hogy abból adjunk, a melyik 
felett Jézus imádkozott. 

Nem igaz az, hogy nem tudnánk megelé-
gíteni az embereket, s hogy az éhes lelkeknek 
tőlünk távozniok kellene. 

Nem igaz az, hogy a keresztyénség nem 
képes már kielégíteni a lelkeket. Nem igaz az, 
hogy a keresztyén igazságok nem volnának elég 
nagyok, nem lennének elegendők a lelkek meg-
elógitésére. Az a szentelt kenyér, az Istennek 
áldott igéje, nálunk vagyon. És ha látszólag ki-
csiny is; de soha el nem fogyó. Sőt mennél 
inkább igyekszünk szótosztani, annál nagyobb 
lesz a maradék, a mit összeszedhetünk. Mennél 
szélesebb körben terjeszted az igazságot, szere-
tetet: annál több szívből fog az visszasugározni 
reád. Mennél több darabra töröcl az öt kenye-
reket: annál több lesz a tizenkét kosarak száma, 
a melyek megmaradnak neked. 

Nem is tudjuk mi azt, mekkora kincs az 
Isten igéje. Soha el nem fogyó, örök tőke ; ki-
apadhatatlan for rás ; erőknek ós hatalmasságok-
nak kútfeje. Mennyei kenyér ós mennyei ital, a 
melyből ha valaki eszik és iszik : soha többé meg 
nem éhezik s meg nem szomjúhozik. 

A tudomány, művészet, hatalom, gyönyör 
dúsan rakott tárházai, hová oly szívesen megyeri 
az éhező lélek : mind kimeríthetők, mert véges, 
földi dolgokkal telvék. Az Isten igéje peclig soha 
el nem fogy; mert élő, mert végtelen, mert örök, 
mert isteni. 

És mi mégis a mi balga kételyeinkkel, föld-
höz kapkodásunkban hányszor hiszszük, hogy 
amazokból kell megelégíttetnünk, míg emezt hi-
tetlenül forgatjuk kezeink között. Pedig az Úr 
már annyiszor, — még mindig — megszégyenítő 
kételkedő, kicsinyhitű tanítványait, ós mi még 
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most se akarunk tanulni, még most se tudunk 
hinni ? ! 

Elő tehát azzal az öt kenyérrel, — azzal 
a két hallal. Abból adjunk. Isten hű a maga 
Ígéreteihez, s majd meglátja minden kételkedő 
tanítvány, hogy nem kell sehova se szorulnunk. 
Majd meglátja mindenki, hogy az Úr ma is mű-
vel csodákat kételkedő szívek megszégyenítésére. 
De jól vigyázzunk ar ra a kenyérre, halra, hogy 
az mennyei legyen; — ugyanaz, a mely felett 
Jézus imádkozott. Mert ha a magunk sütését 
osztogatjuk : hamar elfogyatkozunk ós nem jő 
vissza belőle semmi. 

Óh ! milyen boldog lesz a mi egyházunk, 
a mikor minden tanítvány ama kenyeret osztja; 
a mikor senki se távozik a Krisztus mellől, mert 
mindenki megelégíttetik, még a pusztában is. 
Óh! milyen boldog utódok lesznek, kik a tizenkét 
kosár maradékot öröklendik! 

Gergely Antal. 

ISKOLAÜGY. 
A vallástanítás reformjához. 

»Qui tacet, consentire videtur*. Ezt mutatja bizo-
nyára az a hallgatás, mely a budapesti ev. ref. egyház 
vallástanítási bizottságának dicséretre méltó törekvését és 
memorandumában kifejtett eszméit kiséri. — Ez a hall-
gatás legalább is azt az impressziót gyakorolja reánk, 
hogy a vidéki iskolák illetékes körei vagy beleegyeznek 
vallástanításunk olyan reformálásába, a minőt a memo-
randumban hangoztatott elvek alapjain, az illető egyházi 
főhatóság, a budapesti iskolákra nézve megállapítand. s a 
kerületi gyűlésnek és a Konventnek is elfogadásra aján-
land; — vagy megvárják azt az időpontot, a mikor a 
memorandum szózata a jelzett fórumokig felhat és akkor 
fognak szót emelni ezen, mindnyájunkra nézve oly igen 
fontos ügyben. 

Ha tekintetbe veszszük az idők jeleit és azt, hogy 
vallástanításunk reformálásának már-már 12-ik órájában 
vagyunk: prófétai tehetség nélkül is előre jelezhetjük, 
hogy e reform, legalább a budapesti iskolákra nézve 
meg is valósuland; később pedig ki fog terjesztetni a ke-
rület többi iskoláira is. Adja Isten, hogy mielőbb meg 
legyen ! 

Örömmel és a legmelegebben üdvözlünk minden 
reformot e fontos ügyben; mert hiszen a budapesti val-
lástanítási bizottság által felhozott bajok kétszeresen a 
mi bajaink, az aggodalmak kétszeresen a mi aggodal-
maink is, s minthogy a kár és veszteség is kétszeresen 
szembeötlőbb és érzékenyebb a kisebb nyájban : a midőn 
bajaink orvoslásáról, aggodalmaink eloszlatásáról, veszte-
ségeink korlátozásáról esik szó, mi sem lehetünk közö-
nyösek. 

A legmelegebhen óhajtjuk tehát, hogy legyen meg 
mielőbb a budapesti iskolák vallástanítási re íormja; a 
memorandum szózata hasson fel a kerületi gyűlésig, jus-
son el a konventig, hogy a reform áldásaiban mi is része-
süljünk. 

Azonban, mikor ezen áldásokról gondolkozom : 
eszembe jut a saját iskolám, s a hozzá hasonló többi, 
és pedig igen számos falusi elemi népiskola. Önkénytele-
nül is az a kérdés nyomul előtérbe, hogy a reformnak, 
épen az elemi iskolákat érintő áldása egyforma leendene-e 
Budapesten és künn a diaszpórákban ? 

Nem érzem magam feljogosítottnak arra, hogy bírál-
gassam a memorandumban hangoztatott eszméket. — még 
csak azokat sem, a melyek az elemi iskolákat érintik; 
mert hiszen erős meggyőződésem az, hogy azok az esz-
mék helyesek, — megvalósúlva hasznos és üdvös gyümöl-
csöket fognak teremni — Budapesten. De még erősebb 
meggyőződésem az, hogy a mi helyes a budapesti, vagy 
— mondjuk — a városi elemi iskolákban : nem mindig 
célravezető a falusiakban. — 

Ezen meggyőződésemet igazolandó, óhajtanék e pár 
szóban a vallástanítás reformjának alkotmányához egy 
porszemcskét vinni, hogy azt, a többivel együtt felépí-
teni segítsem. 

Nagyon is igaz a memorandum azon kijelentése, 
hogy míg a modern pedagógia a tanítás minden ágában 
új és célszerű módszert teremtett és rendszeresített, a 
lényegükben is megújult tudományok számára, s a gyer-
mekek lelki fejlődésének megfelelő tankönyvekkel dolgo-
zik : addig a mi vallástanításunk ma is a régi nyomokon 
halad, helytelen módszerrel, a lelki fejlődésnek épen meg 
nem felelő tankönyvekkel. — Mindez útját vágja annak, 
hogy vallástanításunk, illetve vallásos nevelésünk inten-
zívebb, végeredményében egyházunkra nézve üdvösebb, 
gyümölcsözőbb legyen. 

A módszernek helytelenségét, modern pedagógiánk-
kal szinte ellentétbe jutását, vallástani könyveink rosz és 
meg nem felelő voltát kétszeresen érezzük künn a falusi 
iskolákban, kik más körülmények között, gyengébb neve-
lendő anyaggal foglalkozva, rövidebb idő alatt vagyunk 
kötelezve a tanterv keresztülvitelére, a tananyag feldol-
gozására. 

Tudva levő, hogy a közoktatási törvény a falusi 
elemi iskolákra nézve a legtöbb helyen még mindig csak 
írott malaszt, mert minden pontjában nincs keresztül vive, 
s mostanában keresztül sem vihető. — Tudva levő az 
is, hogy milyen a mi — legtöbb helyen még csecsemő 
korában pálinkával elbutított nevelendő anyagunk; — 
végül tudva levő az is, — sit venia verbo — hogy a 
mi iskolai szorgalmi időnk határkövéül a kukoricát állí-
totta a szükség; a törést, mely után kezdődhetik, s a vetést, 
a mely előtt végződnie kell a tanításnak, épen azon nö-
vendékekre nézve, kik legalkalmasabbak a vallástaní-
tásra is. 

Ezen okok folytán a városi iskolákkal, tananyagunk 
feldolgozásában, lépést soha nem tarthatunk ; legkevésbé 



a vallástani tárgyakban. S nem tar thatunk a jövőben 
sem, mert a jó taní thatás feltételei, a jó tanítón és t an -
könyvön kivül még a nevelendő jó anyag és az elegendő 
idő is, hogy a tanultak gyökeret /erhessenek a növendék 
lelkében, még pedig a tanító felügyelete alatt. 

Tegyük fel most már azt, hogy a vallástanítás re-
formja megvalósul Budapesten, s e reformot kerületi 
gyűlésünk is megvalósítja összes iskoláiban. Lesz új, jobb 
módszerünk, lesz megfelelőbb tankönyvünk, — elismerem, 
már ez is nagy á ldás ; — de vájjon akkor, a midőn a 
városi osztott iskolákban elvégzik, — mert elvégezhetik — 
egv-egy osztály vallástani anyagát, olvastathatnak is hi-
tünk valódi forrásából: a bibliából, — elvégezhetjük-e ugyan-
azt osztatlan vegyes iskoláinkban, s jut-e időnk még a 
biblia olvastatására is a rendelkezésünk alatti gyengébb 
növendékekkel és a tetemesen rövidebb szorgalmi idő 
alatt ? — Szerény véleményem szerint n e m ; és akkor, 
midőn a reform már meglesz, fogjuk érezni, hogy mun-
kánk nem teljes, nem egész; hogy falusi iskoláink vallás-
tanítása majdnem ott van, a hol vol t : a régiben. 

Mit kellene, tehát cselekednünk ? Előttünk a jó 
példa, a budapesti vallástani hármas bizottság nemes és 
követendő példája. Felmutat ja a betegséget, ki tár ja a 
fájó sebet ; de ugyanakkor a főbb vonásokban jelzi a 
gyógyítási eljárást, szinte nyúj t ja a gyógyszert is, a mely 
által a fájdalom enyhül, a baj megszűnik. 

Viszonyainkat, körülményeinket tekintetbe véve, 
ugyanezt kell tennünk a vidékre, az osztatlan népisko-
lákra nézve is. Ne várjuk be a memorandum sorsának 
eldőlését; ne halogassuk bajunk orvoslását mi sem, hanem 
jelezve a gyógymódot, felmutatva a szerintünk alkalmas 
gyógyszert, kérjük egyházi főhatóságainkat annak beszer-
zésére ! 

De mielőtt kérő szózatunkat felemelnök: meg kell 
beszélnünk azokat az irányelveket, melyek vezérelnének. 
Ha másként nem lehetne : a körlelkész urak ut ján, a 
tavaszi iskolalátogatás, vagy a vizsgák alkalmával az 
egyes lelkészek és tanítókkal. — A körlelkész urak az 
egyházmegyei gyűléseken javaslataikat előterjesztenék a 
tanügyi bizottságoknak, ezek pedig továbbítanák a kerületi 
gyűléshez. * 

Mint őszinte híve a memorandum helyes tananyag-
beosztásának, ezt a beosztást el is fogadva, szerény né-
zetem az volna, hogy a falusi iskolák számára is e be-
osztás keretén belül kellene a tankönyveket elkészíteni; 
de a bibliai történetek, úgy szintén a hit- és erkölcstani 
kérdések számát a minimumra redukálva. És pedig: 

Az ó- tes tamentumból csak azokat a kiválogatott 
történeteket vévén fel, melyek Isten atyai gondviselésére 
s a váltság nagy munká jának előkészítésére vonatkoznak. 

Az új- testamentumból pedig azokat, melyek a vált-
ság munkájának testté lételét, befejezését tárgyalják ; — ezt 
domborítva ki különösen, a nyert vezérvonalon rnegis-

* Igen helyes gondolat, csak meg kell valósítani minél előbb. 
Sserk. 

mertethetők lennének a főbb hittani cikkek és az erkölcsi 
kötelességek : Isten, önmagunk és embertársaink i r án t ; 
végül jönne szintén röviden az egyháztörténet. 

Ekkép gondolnám megvalósulva a m a neveléstani 
e lvet : »keveset, de jól ; < ekkép szólnának növendéke inka 
a gyülekezetben pár szót értelemmel, sem mint százat 
értelem nélkül. 

Él mindnyájunk lelkében a kötelességérzet, hogy 
híveink valódi pásztorai legyünk, s hogy egyházunknak 
hűséges, buzgó, áldozatkész tagokat, majdan erős oszlo-
pokat neveljünk. Ezt az iskolában kezdjük ; sőt sokszor 
itt is fejezzük be, s a további gondviselés által a letett 
alapon építve, vértezhetjük fel a serdülő nemzedéket a 
hit és erkölcsiség olyan mellvasába, melyen a gonosznak 
minden tüzes nyilai megoltatnak. S ha helyes vallástaní-
tási módszerrel, jó tankönyvekkel felfegyverkezve lépjük 
át a ránk jövő új század küszöbé t : erős a bizodalmam 
Istenben, hogy az ő kegyelme és a magunk kitartó szor-
galma megteremtendi egyházunk rég óhaj tva várt meg-
újhodását . Adja Isten, hogy mielőbb meg legyen. 

Héviz-Györk. Bárdy Pál, 
reform, lelkész-tanító. 

T Á R C A . 

Pál mint pogány hittérítő. 
(Folytatás.) 

Az bizonyos, hogy Pál minden út ján a zsidó diasz-
pórákat kereste fel először. Ez teljesen a dolog természe-
téből folyik, nem csupán, mivel itt már kész viszonyokat 
talált, hanem azért is, mivel olyan szabad ember, mint 
Pál, minden további tekintet nélkül nem igen lépte át a 
tisztátalan ember házának küszöbét. Keres tehát magának 
mindjárt egy házat a zsidó negyedben, hol foglalkozását 
folytathatja, és azonnal megkezdi a munkát . A házi gazda 
neve, származása és hazája után kérdezősködik s egyszer-
smind, hogy nem tud-e valami újságot Jeruzsálemből? 
Gyorsan elterjed a hír, hogy Saul rabbi Tarsusból meg-
érkezett mindenféle új hírekkel és tanításokkal. A kíván-
csiak között, kik felkeresik, kezdettől fogva voltak prozeli-
ták is. Mialatt Pál a sátorponyva készítésével foglalkozik, 
megkezdődik a kérdezősködés és feleletadás ; ez benyúlik 
egész az éjszakába s a következő reggel újból kezdődik. 
Az apostol igyekszik a beszélgetést lehetőleg mindjárt a 
fődologra, az evangéliumra terelni. Ő valami sokkal 
nagyobbról tud beszélni, mint a többi vándor próféták 
valaha. A Messiás eljött s Jézusnak hívták. Örömteljes 
csodálkozás támad minden arcon. Amint valaki felveti a 
kérdést: hol van Ő most és mit cselekszik? — Pál azonnal 
beszél a keresztről. IJjból csodálkozás, de most már nem öröm-
teljes ; fejrázás, találgatások : honnan tudja ő, hogy mind-
amellett is ez a Jézus a Messiás? Most jönnek a feltá-
madás és a megjelenések; legközelebb ismét eljön s az 
egész világ látni fogja őt. Ismétlődik a csodálkozás és 



kérdezősködés, a kételkedés és a remény. Folyton új 
emberek jönnek hozzá, hogy saját szájából hallják. — 
Megkezdődik a mozgolódás zsidók és prozeliták között. 
Feszült várakozással néznek a szombat elé, a midőn az 
idegen a zsinagógában fogja nyilvánosan hirdetni az 
— újat. 

A zsinagóga megtelik zsidókkal és idegenekkel, kik 
hallották, hogy valami új van készülőben. Imádsággal s 
egy bibliai rész felolvasásával kezdik. Azután a zsina-
góga elöljárói elküldenek Pálhoz és kisérőihez s kérdezik 
tőlük: van-e valami mondani valótok a népnek ? — ha igen, 
úgy beszéljetek! Pál feláll, int a kezével és elkezd beszélni. 
De vájjon miről beszélt? Kétségkívül mindig a megfeszített 
Krisztus evangéliomáról; de bizonyára minden alkalom-
mal másképen. Sok függött a felolvasott bibliai résztől. 
Ha ez prófétikus volt, felmutatta Pál, hogy az összes 
jóslatok beteljesedésének ideje eljött, amennyiben Isten 
elküldötte egyszülött fiát, zsidókhoz és pogányokhoz. Ha 
a Pentateucbusból vétetett a felolvasott rész, sok függött 
attól, hogy történeti vagy törvényi természetű volt-e ? A 
történeti lókust a tipologia segélyével egyszerűen mint 
jóslatot tárgyalta. Ezt megtehette, annyival inkább, mivel 
a bibliai helyek természetes értelmezése az apostol előtt 
ép úgy ismeretlen volt, mint hallgatói előtt. Ha a törvény-
ből valami parancsot vagy tilalmat tartalmazott a lókus, 
akkor kifejtette Pál azon radikális gondolatát, hogy Mózest 
most a Krisztus váltotta fel; a Messiás meghalt ugyan, 
de csak azért, hogy a törvénytől szabaddá tegyen, s így 
a benne való hit új s mégis régi útja az üdvösségnek. 
Annyi bizonyos, hogy minden lókusból, jóslatból, törté-
netből, törvényből a Krisztushoz vezető utat meg tudta 
találni s hogy mindjárt kezdetben oly szabadon és mélyre 
hatóan hirdette az evangéliumot, hogy az összes jelenlevő 
pogányok befogadták azt. Néha, midőn pogány hallgatói 
nagyobb számmal voltak, egyenesen nekik szóló beszédet 
tartott a bálvány- istenek ellen, az egyedül igaz Istenről; 
de mindig úgy, hogy a megfeszített Krisztus mutatja meg 
az Istenhez vezető utat. 

A páli téritői beszédek ereje nem azoknak külalak-
jában rejlett. Korinthusban, a hol a legnagyobb tevékeny-
séget fejtette ki az apostol, minden retorikát mellőzött, 
mint emberi bölcseséget. Igen jól tudta, hogy a görög 
művészettel nem veheti fel a versenyt. Tehát beszédeinek 
tartalma volt az, a mi hallgatói szívét megdobogtatta. A 
hatást még inkább fokozta az ő átszellemült személyisége 
által előidézett benyomás. Zsidó nézetei és fogalmai hát-
terében — mert a Messiás, a törvény, a jóslat még azok 
— rejlett valami egyszerű, minden embert megragadó: 
a világitélet, a bűnbocsánat és a megváltás hirdetése, 
vagy egyszerűbben, görögösen kifejezve: a túlvilág és az 
oda vezető biztos út. Pálban egy olyan ember állt előttük, 
a ki azelőtt a túlvilágról mit sem sejtett, arról nem is álmo-
dott, de a ki mint keresztyén maga pillantott abba be. 
s a ki előtt a túlvilági élet bekövetkezése oly bizonyos, 
annyira magától értetődő volt, mint saját személyisége. 
0 nem az az ember, a ki töprenkedik és kutat az oda 

vezető út után, a ki kételkedik, bizonyít, vizsgál; egyet-
len szó megvilágosította s bizonyossá tette előtte az utat; 
nem valami tett vagy munka, hanem a hit az Isten 
küldötte Szabadító által. Mert a kinek hite van, az nyeri 
meg a Lelket és a szeretetet, a szabadságot és az istenfiúságot, 
s már itt alant a mennyországban jár. Carlyie szép sza-
vait legyen szabad itt idéznem: »Az ember vallása nem 
abban a sokban áll, a melyben kételkedik s a melyben 
hinni megpróbál ; hanem abban a kevésben, a minek 
bizonyosságáról meg van győződve s a minek hívesére 
semmi megerőltetésre nincs szüksége.« Olyanok Pálnál 
a túlvilág és a megváltó Jézus. Mindkettő tökéletes bizo-
nyosságú realitás; bizonyosabb, mint az egész látható és 
érzékelhető világ, mely mulandó. Ezekről tudott ő ellen-
állhatatlan erővel beszélni a kételkedő, ingadozó tömeg 
közepette; Ő az egyetlen erős, szilárd férfiú. »Mert a mi 
evangéliomunk nem állott ti nálatok csak beszédben, ha-
nem isteni erőben is, mind Szentlélekben, mind pedig 
bizonyos hitelben* — méltán Írhatta Thessalonikába. 
Midőn Koriníhusba ment, gyengélkedés, félelem és resz-
ketés vett erőt ra j t a ; külső és belső izgalmak rázkódtat-
ták meg. De emberi művészet helyett vele volt a Léleknek 
és erőnek bizonysága. Csodákat művelt; szava legyőzte 
az ellene törekvőket és hinni kényszerité. Semmiről sem 
tudott, csak a megfeszített Jézus Krisztusról; de ezzel az 
egy realitással minden kételkedést és aggódást porba súj-
tott s a túlvilágot fényessé és bizonyossá tette. 

Beszédei végén rendesen felhívta hallgatóit a hitre 
és a keresztségre. Kérte őket, tekintsenek el szavaiban 
tőle és attól, a mi emberi. Mint Istennek küldötte áll 
előttük, a Krisztus helyett, s nem az ő, hanem az Isten-
nek beszédét hallják tőle. A ki az örvendetes üzenetben 
hinni tud: az bizonyos a szabaditásról. A ki hiszi és 
vallja, hogy Jézus az Úr, és Isten érettünk adta halálra 
és támasztotta fel : az az ítélet napjának félelem nélkül 
nézhet elébe. Kinél ez a hit már meg volt, annak azon-
nal a keresztvíz alá kellett mennie. - És azután ki-
lépett Pál kísérőivel együtt a zsinagógából. A keresz-
telés rendszerint közvetlen a prédikációra következett. Ki 
az apostol szavait magáévá telte, kijelentette, hogy ő hiszi, 
hogy Jézus az Úr és Őt követni akarja. Azután alászállott 
a tiszta íolvóvizbe és alámerült, — miközben Pál, vagy 
más valaki Jézus nevét mondotta fölötte. Ezáltal új em-
berré lön; minden régi tartozástól és szolgaságtól meg-
szabadulva, tnegszentelődve és belépve a megváltottak 
körébe. Igen! belépne a mennyországba magába. 

Az akkori görög világ, melyben minden mélyebb 
vallásosság a misztikus egyesületekbe szorult, tiszta szel-
lemi vallásra, melyben minden a hiten fordul meg, alig 
lett volna képes. Titokteljes szertartások és szentelések 
hiányában mi kezeskedik a túlvilágért? A kor eme dog-
májának csodálatos módon megfelelt a Pál által gyakor-
latba hozott keresztelési szertartás. Nem ő találta fel; ő 
csupán a zsidó tisztulási és bűnbánati szertartásból misz-
tériummá mélyítette, mely a réginek elmúlását és az űj 
mennyei életnek kezdetét nemcsak jelképezi, hanem abban 



közre is hat. Az alámerítéssel elhagyja az ember a földi 
életet s az ó-embert, minden természeti tulajdonságaival, 
hogy mennyei polgárrá legyen; nem mint zsidó vagy 
görög, férfi vagy nő, szolga vagy szabad, hanem mint 
Krisztus testének tagja, mint új szellemi lény. 

A keresztségnek ezen misztikus felfogásával, a 
mennyiben ez már magában kezesség a túlvilágért, — s 
Pál maga is annak kezdetét látta benne, — azon ered-
ményt érte el, hogy a görögöknek is kedves szertartásává 
lett. Korinthusban sokan másodszor is megkeresztelkedtek, 
hogy elhalt kedveseiknek is megnyissák a túlvilágot. 
Ugyanaz az ember, ki az evangélium szellemiségét oly 
fenségesen és tisztán íogta fel : mint bittérítő megnyitotta 
útját a pogány-katholikus szakramentum eszmének és ez 
által a misztériumok idejének is megadta a lökést. 

A keresztséggel együtt megkezdődik némi kis szer-
vezkedésnek, a tulajdonképeni alapításnak munkája is. 
A zsidósággal való összeköttetés megszakítása nélkül arra 
törekedett Pál. hogy a megkeresztelteket, mint testvére-
ket, egyesületi élet által tartsa össze. Az istentiszteletre 
elég volt egyelőre a zsinagóga. A közös étkezésekre és 
összejövetelekre azonban valaki az előbb megkereszteltek 
közül, vagy épen a ki tehette, egy szobát bocsájtott a 
rendelkezésére. A gyülekezet megnövekedésével különböző 
házakban jöttek össze közös étkezésre, míg a fontosabb 
határozatok hozatalára és az ünnepek megtartására egy 
főösszejövetel rendeltetett. Végre szakadásra kerüli a sor 
a zsinagógával, a mikor az istentisztelet tartására nagyobb 
helyiség vált szükségessé. A munkanapokon — természe-
tesen este — tartott szeretetvendégség képezte a testvé-
riség legfontosabb kötelékét, a mely egyszersmind a gyü-
lekezeteknek úgy vallási, mint társadalmi és jogi életére 
egyaránt fontos volt. A szerelet vendégség előtt és után 
imádkoztak és énekeltek. Míg a zsinagógához tartoztak, 
ez volt az első ker. kultusz, a mi minden szeretetvendég-
ségnek vallási jelleget kölcsönzött. Ehhez járult bizonyos 
időben az úrvacsora, a mely azonban a szeretetvendég-
ségnek még csupán egy részét alkotta. Midőn az Úr 
halálának emlékezetét ünnepelték testének és vérének él-
vezésében, emez étkezés alkalmával csodálatos módon 
összeköttetésben érezték magukat az élővel is, a zsidó 
és pogány világ áldozati lakomáinak analógiája szerint. 
A szeretetvendégség kultuszi értékét csakhamar emelte 
egy másik, a szociális. Midőn zsidó és pogány, gazdag és 
szegény, úr és szolga, férfi és nő a közös asztalnál együtt 
ettek és magasztalták Istent: a testvér név nem csupán 
üres szó volt. Innen van a szűkölködők nagymérvű támo-
gatása, részint a gazdagok részéről ajándékok, részint a 
közös pénztár által. Ebben, a tulajdonjog és osztály-
különbségek fentartása mellett, a társadalmi ellentétek 
mélyreható kiegyenlítődése is megnyilatkozott. Meggyőző 
erővel szól emellett az a körülmény, hogy Pál leveleiben 
sohasem beszél gazdagról és szegényről, azoknak egy-
máshoz való viszonyáról; mindenütt feltételezi a testvéri 
szeretetet, a mi adakozásban és részvételben áll. Végre 
a szeretetvendégségnél nyilvánul a fegyelem első kezdete 

is. »A szentek közössége* — mint Pál nevezte, nem tűr 
magában bűnösöket. A bűnben leledzők egy időre — a 
vezeklésig — vagy mindörökre is kizárattak a szeretet-
vendégségből. Pál eleitől fogva arra törekedett, hogy a 
szeretetvendégség és az összejövetelek szentségi jellege 
megőriztessék. Azonban sem magát nem tette elöljáróvá, 
sem ilyet, vagy ilyeneket a gyülekezet által nem válasz-
tatott. Az előbb megkeresztelteknek tekintélye és azoknak, 
kik helyiséget adtak, felvigyázó joga, bizonyos mértékig 
egészen természetes volt; de hivatalnokoknak nem tekin-
tettek, a míg minden keresztyén a »Léleknek* birtokában 
volt, és sem fent. sem alant levő, sem jog, sem hierar-
khia nem érvényesülhetett. 

Wernle után 
(Vége köv.) Danóczy Antal. 

Az örök béke. 
(Folytatás és vége.) 

Míg Herdert mélyebb történeti érzéke, addig Fichtét 
a napoleoni háborúk tanulsága vezette a világbékére 
vonatkozó nézeteinek felállítására. Korábban Kanttal az 
örök béke népszövetségében látta a történeti fejlődés vég-
célját s a gyakorlati ész feladatát, s azt hitte, hogy a 
fölvilágosodottak világpolgári érzéke teljesen megnyugod-
hatik az államok sorsában és cselekvéseiben. A midőn 
azonban Napoleon kényuralmi világállama komoly való-
sággá kezdett válni, — esztelen és gyűlöletes álomképnek 
deklarálta az univerzálmonarkhia gondolatát. Az emberi-
ség lényege — úgymond — az egyes nemzetek kölön-
feleségében nyilvánul, s csakis egyéni s nemzeti sajátsá-
gaik szabad kifejlődése a záloga és biztosítéka azok mél-
tóságának és erényességének, míg azok nivellálása csak 
romlásra vezet a népélet összes köreiben. Ép azért Fichte 
szerint a hatalmas patrióta egyúttal a leglelkesebb világ-
polgár, s a bátor férfiasság s az erős nemzeti öntudat 
a valódi szabadság elnyerésére vezet. 

Hegel történeti filozófiája volt az, mely Fichtének 
és Herdenrek az örök békéről szóló nézeteit a tudomá-
nyos gondolkozás közkincsévé tette. Hegel a racionalisz-
tikus történeti felfogásnak alaphibáját abban látta, hogy 
az az eszmét a valóságon kivúl, egy soha meg nem va-
lósulható, elvont ész-idfeálban látta, mely csakis a korlátolt 
és önző motívumok megsemmisítése utján volna szerinte 
megvalósítható. A történeti való életet ignoráló örök bé-
kének álomképétől a történelem szilárd alapjaira vezette 
vissza Hegel a maga kortársait. Megmutatta különösebben, 
hogy az arra való érzék az észszerű eszméknek s a moz-
gató ideáknak gazdag kincseit lelheti föl abban a törté-
nelemben, a melyben az emberiség örök eszméje, időileg 
és térileg nyilvánul, s megmutatta, hogy az állam koránt-
sem az önkény s a brutális hatalom képződvénye; sőt 
inkább a gyakorlati ész legfőbb műremeke s az erkölcsi 
szabadság megvalósulása, s hogy a nemzeti államok egy-
másközötti kollíziói és küzdelmei sem csupán abnormis 



bajok, sőt inkább nevelő eszközök a jónak s az isteni 
világ kormányzás által az egyes népekre bizott fenséges-
célok és feladatok mennél gazdagabb megvalósítására. 

Az egyes népek és nemzetek vitás kerdéseinek bé-
kés elintézését célzó, u. n. békebir óságok eszméje újabban 
is kezd tért hódítani. A diplomáciának legszebb feladata a 
népek békés érintkezésének és békés versenyének biztosítása 
a munkásságban. Mert hát nem a hatalom és nem a föld-
birtok, s nemis a hadseregek vagy a gazdagság, hanem a 
komoly erkölcsiség az alapja az igazi nemzeti nagyság-
nak és jövendőnek, a melyhez a hazaszeretet legszebb 
megnyilatkozásaként mindenki köteles járulni. S aztán 
minden állam saját külön helyet foglal el a többiek 
között. 

E nemzetközi békebiróságok már sok konfliktust 
odáztak el. így 1887-ben, mikor az Egyesült Államok és 
Anglia között a viszonyok annyira kiélesedtek, hogy már 
a hadizenetre került volna a sor ; — az amerikai kon-
gresszus 12 tagja egy feliratot adott át Clevelandnak, az 
Unió elnökének, a melyben a vitás kérdésnek békebiró-
ság döntése alá való terjesztését kérték a hadüzenet he-
lyett. Londonban szintén elfogadták a békebiróság intéz-
ményét, s a háború elmaradt. A példa Franciaországra is 
jótékonyan hatott és Passy békebiróság- tervezetét a kép-
viselőház is elfogadta. 

A nemzetközi választott bíróságokat több állam 
szerződésileg is biztosította. így 1883-ban Anglia és 
Olaszország, 1887-ben Svéd-Norvégország és Spanyolor-
szág, 1886-ban Anglia és Görögország, az egymással 
kötött kereskedelmi szerződésekből fölmerülhető vitás kér-
désekre vonatkozólag. 

A békeakciónak nagy erőt kölcsönöz az is, ha az 
egyes államok, mint p. o. Svájc, Belgium stb., semlege-
seknek deklarálják magukat más államok konfliktusainak 
esetén. De különösen lelkes szószólói a világbéke eszmé-
jének a békeegyesületek, a melyeknek ügyét az interpar-
lamentáris konferenciák is hathatósan előmozdítják. 

Talán a világbekére való ezen általános törekvés 
hatása allatt indította meg napjainkban a hatalmas orosz 
cár ismeretes manifesztuma azokat a tárgyalásokat, melyek 
valamennyi népnek a reális és tartós béke jótéteményeit 
biztosítani s a jelenlegi esztelen fegyverkezések egyre 
nagyobb fejlődését megakadályozni volnának hivatva. Ha 
komoly a szándéka s van ereje a kivitelhez, úgy az ő 
fáradozása hosszú időre biztosíthatná a világbékét a kul-
turális emberiségnek. Mert ha az államkormányok komo-
lyan akarnak a mai fegyveres és költséges békén segíteni, 
úgy a legsúlysabb természetű konfliktusok sem állhatnak 
annak útjában. 

Az örök béke vagy világbéke megalapítását célzó 
régebbi és újabbi törekvések, történeti szempontból te-
kintve, abban tévednek, hogy egy abstrakt ideál kedvéért a 
nemzeti államok jogait hajlandók feláldozni egy maga-
sabb hatalomnak, — már akár az univerzálrrionarkhiának, 
akár pedig a népszövetségnek. Már pedig minden allam-
nak, népnek vagy nemzetnek megvan a maga külön 

helye és rendeltetése a többiek között. A nemzeti állam 
lényege és becse iránti érzék hiányzik p. o. Pierrénél, ki 
az államokban, a középkori felfogásra emlékeztetőleg, 
csakis a fejedelmek privát tulajdonát látta. Önmagát 
semmisítené meg az a nép, mely a maga állami önálló-
ságának feláldozásával akarná megvalósítani az örök 
béke abstrakt ideálját. Épen az egyes államok nemzeti 
sajátsága és önállósága a legjobb biztosítéka azok békés 
érintkezésének s kulturális haladásának. 

Az örök béke megvalósulásánál sokan az általános 
lefegyverzésre gondolnak. A rövidlátó érzelmi politikusok 
abból indulnak ki. hogy — mint Jules Simon és Bonghi 
állították — csakis a lefegyverzés mentheti meg a vén 
Európát, ezt a költséges kaszárnyát, a teljes gazdasági 
tönkrejutástól. Még 1890-ben is interpellációt adott be 
a német birod. kormányhoz a centrumpárti Reichens-
perger az általános lefegyverzés ügyében. 

Erre nézve azt mondjuk, hogy az általános lefegy-
verzésről aligha lehet szó; — csakis a fegyveres béke 
súlyos gazdasági válságainak és esztelen túlzásainak meg-
szüntetéséről, vagy a hadseregek létszámának a hatalmak 
részéről egy időben és egyenlő aranyban való leszállításá-
ról. Mióta ember él a földön : érzi a háború borzalmait 
s élvezi a béke áldásait, s mégis évről-évre fejlődtek a 
hadseregek, a hadiszerek, s ma is csak úgy képes Európa 
megőrizni a békét, hogy állig fegyverben áll. Azért mon-
dotta a minap a német császár is, hogy gyönyörű vállal-
kozás békét szerezni valamennyi népnek, de az egész 
számveiésben egy kis hiba van. A míg az emberiségen 
a bűn uralkodik, mindig lesz háború és gyűlölet, irigység 
és viszály, és mindig igyekezni fog egyik ember a másik-
nál több előnyt szerezni. S csakugyan be kell vallanunk, 
hogy a népek története a háborúk története, s vajmi 
ritkán van csak szó védelmi háborúkról. A míg az élet 
küzdelem, s az emberek önzők, addig küzdőknek kell 
lennünk mindnyájunknak, illetve addig a háborúskodás 
lehetősége egyik kiváló eszköze a gondviselésnek a né-
pek és nemzetek eskölcsi nevelése tekintetében. A vitézség 
es engedelmesség, önfeláldozás és hűség akaraterényeire 
való nevelésnek egyik kiváló iskolája az egész embert testileg 
és lelkileg foglalkoztató hadseregnek az iskolája. De a hadi 
készületek elviselhetetlen terheinek megszorítása a világ-
békére való törekvés egyik legelső eszköze a népek és 
nemzetek kölcsönös érintkezése tekintetében, a miért is 
a nemzetközi békeegyesület áldásos működését üdvözöl-
nünk és támogatnunk kell tőlünk telhetőleg. De addig is, 
míg a világbéke, mint a népek és az emberiség politikai 
végcélja megvalósul, — kövesse mindenki Kant kategorikus 
imperatívusát, mely így hangzik: Jciki a maga helyén 
mindenkor lelkiismeretes hűséggel teljesítse a maga köte-
lességét ! 

Fejtegetéseink eredményét Holtzendorf »Die Idee 
des ewigen Völkerfriedens* (Berlin, 1882) c. müvének 
következő szép szavaival zárjuk: »Világos dolog, hogy 
a világbéke biztosításának praktikus útja csak akkor 
nyughatik szilárd alapokon, ha az egymassal kulturális 
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és alkotmányi tekintetben rokon országok mindent elkö-
vetnek, hogy egyesült erővel féken t.arsák a külső jog-
rend esküdt ellenségeit. Mielőtt az államok külső békéje 
megvalósulhatna, — az összes kulturállamoknak előbb a 
belső békét kell megvalósítaniok, és pedig három irány-
ban : mint vallási békét, a mely a különböző kultuszok 
egyenjogúságában és minden, az állam önállóságát veszé-
lyeztető egyházi hatalom kirekesztésében áll *; — mint 
gazdasági békét, a mely korlátok közé szoritja az ökonó-
miai túlhatalom visszaéléseit, — és mint társadalmi békét, 
a mely az ellenséges indulatú osztáiygyülölet megszünte-
tését és az államok népjogszerű viszonyának elismer-
tetését és ápolását tűzi ki feladatául.« S csakugyan a 
népek belső békessége a szükségképeni feltétele azok 
külső békés érintkezésének. 

Eperjes. I)r. Szlávik Mátyás. 

BELFÖLD. 
Vegyesházassági statisztika. 

Az országos statisztikai hivatal f. évi január havi 
közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szlavonorszá-
gok kivételével, január havában élve született: 50,982, 
halva: 1200. Elhalt hét éven alul: 20,842. hét éven felül: 
21,415, összesen: 42,257. Népszaporodás: 8725. — Házas-
ság köttetett: 19,457. — Ebből vegyes házasság: 1501; 
% - b a n : 7 7 1 . — Tiszta ág. ev. házasság volt: 1519 ; ev. 
ref.: 2520. 

Azon 140 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 26 
esetben az apa, 11 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. — Veszteség vagy hátrány : 15. — 
Megegyezés nem létesült: 105 esetben. — Azon 152 
vegyesházasságból, hol a vőlegény ág. h. ev., a menny-
asszony róm. kath., megegyezés szerint 12 esetben az 
apa, 38 esetben az anya vallását fogják követni a gyer-
mekek. — Veszteség: 26. Megegyezés nem létesült 102 
esetben. — Azon 134 vegyesházasságból pedig, hol az 
egyik fél ág. h. ev.. a másik fél nem róm. kath., de más 
vallású, 9 esetben létesült megegyezés, melyből négy 
esetben az ág. h. ev., öt esetben a más vallást fogják 
követni a gyermekek. — Veszte ég egy. Ezen esetekben 
az ág. h. ev. egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól 
kettő, az ev. ref. egyháztól kettő; vesztesége pedig a gör. 
kath. egyházzal szemben kettő, az ev. ref. egyházzal 
szemben három. — Januar hóban ág h. ev. egyén izra-
elitával nem kötött házasságot; egy felekezetnélküli vőle-
gény kötött házasságot ág. h. ev. menyasszonynyal. Meg-
egyezés nem létesült. 

Azon 240 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 35 eset-
ben az apa, 16 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség vagy hátrány: 19. — Megegye-
zés nem létesült 189 esetben. — Azon 322 vegyezhazas-

ságból, hol a vőlegény ev. ret., a menyasszony róm. ka th , 
megegyezés szerint 36 esetben az apa, 73 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 37. 
— Megegyezés nem létesült: 213 esetben. — Azon 233 
vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél ev. ret., a másik 
tél nem róm. kath., de más vallású, 19 esetben létesült 
megegyezés, melyekből 13 esetben az ev. ref., 6 esetben 
a más vallást fogják követni a gyermekek. — Nyereség: 7. 
— Megegyezés nem létesült 214 esetben. — Ezen esetek-
ben az ev. ref. egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól 
6, a gör. keletitől 3, ez ág. h ev. egyháztól 3, az izra-
elita hitfelekezettől egy; vesztesége pedig a gör- kath. 
egyházzal szemben 3, a gör. keletivel szemben egy, az 
ág. h. ev. egyházzal szemben kettő. — Január hóban 
egy izraelita vőlegény kötött házasságot ev. ref. vallású 
menyasszonynyal; megegyezés létesült az ev. ref. egyház ja-
vára. — Egy ev. ret. vőlegény lépett házasságra feleke-
zetenkivüli nővel, és egy felekezetenkivüli vőlegény ev. 
ref. vallású menyasszonynyal. Megegyezés egy esetben 
sem létesült. 

A róm. kath. egyház január havában, a két protes-
táns egyháztól fent jelzett hódításon kívül, a 307 nem 
evang. vagy ref., de más vallásúval kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint vesztett egy esetben es ré-
szére 25 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. — 
Nyeresége tehát itt is : 24. — Megegyezés nem létesült 
281 esetben. Vesztesége a gör. keleti egyházzal szemben 
egy; nyeresége pedig a gör. keleti egyháztól 18; az uni-
táriustól 2, az izraelita hitfelekezettől 5. — Hét róm. 
kath. vőlegény kötött házasságot izraelita menyasszonynyal 
és 6 izraelita vőlegény róm. kath. menyasszonynyal.— Egy 
felekezetenkivüli vőlegény róm. kath. menyaszonynyal. — 
Három egyéb (két örmény kath. és egy anglikán) vallású 
vőlegény róm. kath. vallású menyasszonynyal. — Keresz-
tyén és izraelita között összesen 16 házasság köt tetet t .— 
Felekezetenkivüli és keresztyén között összesen 4. 

Folyó évi január havától az országos statisz-
tikai havi közlemények a Horvát-Szlavonországokra vo-
natkozó adatokat is feltüntetik, melyekből közöljük a 
következőket. Horvát-Slavonországokban január havában 
összesen: 3111 házasság köttetett; ebből vegyes házasság 
43, °/0-i>an : L38. — Tiszta róm. kath. házasság: 2418, 
— tiszta ág. h. ev. 42, — tiszta ev. ref. egy. — Három róm. 
kath. vőlegény kötött házasságot ág. h. ev. vallású meny-
asszonvnyal. Megegyezés egy esetben sem létesült. Öt ág. 
h. ev. vőlegény lépett házasságra róm. kath. menyasszony-
nyal; megegyezés az utóbbinál három esetben létesült: 
egy az ev. és kettő a róm. kath. egyház részére. Veszte-
ség egy. — Evang. és ref. között két házasság köttetett. 
Megegyezés létesült egyesetben az ág. h. ev. ésegyeset -
az ev. ref. egyház javára. — Róm. kath. és ev. ref. kö-
zött 9 házasság köttetett, s megegyezés 4 esetben létesült 
a róm. kath. egyház javára. Veszteség: 4. — Az ev. ref. 
egyház nyert egy esetben a gör. keleti egyháztól. 

E szerint folyó év január havában az ág. h. ev. 
egyház vesztesége, a róm. kath. egyházzal szemben, 
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Magyarországon: 41, Horvát-Szlavónországokban egy, össze-
sen: 42. Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben: egy. 
Összes vesztesége január havában : 43. Az ev. ref. egy-
ház vesztesége, a róm. kath. egyházzal szemben, Magyar-
országon: 56. Horvát-Szlavonországokban: 4 ; összesen 
60. Nyeresége más hitfelekezetektől 7 és Horvátországban 
egy, összesen : 8. Összes vesztesége január havában: 52. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A darmsladti ev. papság a minap az udvari színház 

igazgatóságához a következő átiratot intézte : »Alulírottak, 
mint gyülekezeteik lelki gondozásával megbízottak, hiva-
talos kötelességüknek tartják az igazgatóság figyelmét föl-
hívni azokra az erkölcsi károkra, melyek »Az opera- bál* 
című operettnek az udvari színházban való szinre hoza-
talával a népéletet fenyegetik. Mi nagyon jól tudjuk mél-
tányolni a színházat akkor, ha a7. mint minden valódi 
művészet, Goethe szép szava szerint, a magasabb valósá-
got hozza szinre; azaz a nevetségest nevetségessé leszi 
s az emberi nagyságnak, illetve bünhödésnek, az isteni 
igazságosságnak megfelelőleg a maga részvétével, szomo-
rúságával, csudálatával és tiszteletével adózik. Természe-
tesen az ellen sincs kifogásunk, ha a szinpadon az élet-
nek nem csupán fény, hanem árnyoldalai is előkerülnek, 
a melyeknek művészi reprodukálása épen a színészet fel-
adata. De helytelenítenünk kell az olyan darabok szinre 
hozatalát, a melyeknek alapgondolata és irányzata hatá-
rozottan erkölcstelen és frivol. Előfordúlhatnak egy da-
rabban oly kifejezések vagy jelenetek, a melyek a ledér 
életfelfogásnak a jelzői, csak a darabnak egész szelleme 
és összfelfogása legyen ment ily felfogástól. »Az opera-
bál«-ról — sajnos — ezt épen nem állíthatjuk. Az egész 
darabon, mint théma, az az állítás vonul keresztül, hogy 
nincs házassági hűség, sőt a házastársi viszony nagyon is 
megfér az egyik vagy a másik házastársnak hűtlenségé-
vel. A darabnak egész szellemi légköre tehát határozot-
tan frivol. S a francia eredeti szinmű e tekintetben még 
tisztességesebb, mint annak német átdolgozása. A darab-
nak frivol szelleme a kevésbé erősekre ragadós; a kö-
zönség jobb részére pedig undorító. A kritika is megje-
gyezte, hogy e frivol darabnak karácsonykor való szinre 
hozatalával elhagyta az udvari szinház eddigi tiszteletre-
méltó tradícióit.* 

Eddig a darmstadti lelkészi kar átirata. S a mit az 
egy kivételes esetről mond, az egy korszerű, de a legroszabb 
fajtájából való jelenséget érint. Mai regény- és színmű-
íróink legnagyob része a házásságtörésen és az erkölcs-
telenségen kivül alig tud már valamiről írni. Elhatott ez 
a szellem Franciaországból Németországba is, annak a 
népnek a körébe, a mely pedig művelődéstörténetének 
tanúsága szerint a keresztyén morál álláspontján allana 
s a 7-ik parancsolat elleni bűnt elvileg elitéli. A test 
emancipációjának világnézetét képviselő és hirdető literá-
torok ám végezzék el a maguk dolgát a saját lelkiisme-
retükkel, — annak azonban az irodalom és a művészet 
terén való nyilvános hirdetése, tapasztalatszerüleg a 
nép erkölcsi megrontására vezet. A szinház még se legyen 
»ein Seuchenheerd*. Az öreg Goethe mondotta egykoron, 
hogy írni lehet ugyan tág lelkiismerettel; de az előadás-

sal s a szinrehozatallal szigorúan kell eljárni. Elvégre is, 
a szinház nem csupán pénzszerző ipar, hanem erkölcsileg 
felelős nemzeti, művészeti es művelődési intézetnek a jel-
legével is kell birnia. Nem ártana, ha a darmstadti pap-
ság példáját a mi papságunk is követné. Thália magyar 
papjai sem állanak mindnyájan és mindenkoron a komoly 
keresztyén erkölcsiség szolgálatában, sem a fővárosban, 
sem a vidéken. 

A jezsuita törvény újból kísért a német birodalom-
ban s annak berlini tanácsában. A centrumpártnak a 
jezsuiták kitiltását rendelő törvény eltörléséről szóló és 
már több ízben benyújtott javaslatát a minap tárgyalták a 
birodalmi tanácsban, s az ultramontánokból és a szociál-
demokratákból alakult többség (gyönyörű társaság!) el 
is fogadta azt. A prot. képviselők, a centrumpárt zajon-
gása miatt alig tudtak szóhoz jutni. Tehát odáig jutottunk 
a prot. német birodalomban, hogy ki óva int a német 
birodalom két harmad részének esküdt ellenségétől, a 
jezsuitáktól, azt még csak meg sem akarják hallgatni. A 
centrumpárt ez alkalommal is, a »si fecisti, nega* elvét 
híven követve, következetesen tagadta, hogy a jezsuita 
rend főfeladata az evang. hitvallás megtámadásában és 
szidalmazásában állana (lásd a pápai Canisius bullát!), 
pedig tudjuk, hogy milyen gyűlöletet és háborúságot pré-
dikál szóval és írásban a jezsuita rend a »hereziának«. A 
szövetség tanácsa (»Bundesrath«) ez alkalommal is ig-
noralta a centrumpárti javaslatot, a mivel azonban épen 
nincsen segítve a prot. német birodalom ügyén. Hiszen 
ma a jezsuiták sokkal szabadabbak a prot. német biro-
dalomban, mint kitiltatásuk előtt. Szabadon járnak és 
kelnek Németországban mindenfelé, akár csak nálunk. 
Például egy Pesch nevű jezsuita Bonnban szociálpolitikai 
élőadásokat tartott, s a liberálizmus megsemisítésében 
mutatta fel a szociálizmus csalhatatlan gyógyszerét. Tehát 
megéltük, hogy a hirhedt jezsuita rend küzd a szociáliz-
mus ellen, s úgy gerálja magát, mint a trónnak és az ol-
tárnak leghívebb támaszát. Valóban difíicile est satyram 
non scribere! 

A míg azonban a jezsuiták által vezetett cent-
rumpárt mindent elkövet a római szellem érvényesítésére; 
addig, magában a német római katholikus egyházban 
szabadabb szellemű mozgolódás érezhető. Máris hangosan 
tiltlakoznak egyesek a pápás szemináriumokban, így p. o. 
a bonni és freisingi róm. kath. szemináriumokban ural-
kodó akadémiai rabszolgaság s a denunciáló és a kém-
kedő rendszer ellen, melylyel tervszerűleg kiskorúságra 
és jellemtelenségre igyekeznek nevelni az ifjú klerikusokat. 
Igv a minap a bonniak kijelentették, hogy az Albertinum-
ban, Bonnban csakugyan kémkedő rendszer urakodik, s 
e tekintetben az érsek sem tesz semmit sem. Ezért ke-
rülik a pápások az egyetemet; mert nem szeretik a tudo-
mányos kutatás szabadságát és világosságát. Ugyancsak 
a tübingai róm. kath. theologiai »Quartalschrift«-ben 
(egyike a legrégibb német róm. kath. theol. folyóiratok-
nak) Schanz tanár, ismertetve a francia klérusban nyilvá-
nuló prot. ev. mozgalmakat, azoknak okául »a római 
egyház theologiai inferioritását* mutatta fel. Örvendetes 
tudomásul veszszük e vallomást; de azt kérdezzük, váljon 
az infallibilitás szentesítese idején tett-e bizonyságot a 
tübingai róm. katb. Quartalscbrift .a maga igazságérzeté-
ről, a melyet ez új dogma teljesen megölt ? Míg 1819-ben 
azt irta, hogy nyomorúságos vád a róm. kath. egyházról 
azt állítani, hogy pápáját, csalatkozhatlannak tartja, s leg-
feljebb egy néhány jezsuita magán nézetének deklarálta 
e tant, a mely ellen az egyháztörténet bizonyságai is 
hangos szóval tiltakoznak. És mégis, mikor 1870-ben a 
nagy indignációval visszautasított teves tan dogmává emel-



tefett, a Quartalschrift tudós szerkesztői nagv bölcsen 
félreállottak és mélységesen hallgattak. Ez a dogma meg-
ölte azóta a tudományt a róm. kath. egyházban, es a 
Schellek, Scholtzok, Schanzok csak kivételek, a kiket 
nem szivesen látnak Rómában. Róma nem halad s nem 
tanul, hanem Gayrand apáttal, a pápás politika e kiváló 
képviselőjével s az atheista francia köztársasággal kacér-
kodik. Gyárilag "osztogatja áldását a vallásos szentelt 
tárgyakkal gyümölcsözően folytatott kereskedelemre, és a 
pápaság ma is ügy szereti a pengő pénzt, mint egykoron, 
a midőn a török ellen vagy a szent Péter templomára 
gyűjtött vagy gyűjtetett. Még a Germániának is föltűntek 
már ezek a szent tárgyakkal való üzérkedések és nye-
részkedések felső Sziléziában, 

De térjünk át más terrenumra, a római propagan-
dának Dániában való rohamos terjedésére. A római 
katholikusok száma a luth. Dániában ma hét ezerre te-
hető, a kik közül 4000 a fővárosra és vidékére esik, 
két ezer a tartományra és egy ezer a melléktartomá-
nyokra. Különösen a Dánia altal gazdaságilag meglehe-
tősen elhanyagolt Islandban legtöbb az áttérések száma. 
A római propaganda Dániában általában véve emelkedő-
ben van A 7000 római kath. hivőt 25 pap, 20 jezsuita, 
hét Mária-testvér, 170 Józseftestvér s 20 »szürke« nővér 
gondozza. A lelki gondozás tekintetében tehát e propa-
ganda irigylésre méltó módon el van látva. A radikális 
materialista sajtó, mint p. o. a kopenhágai >Politiken«. 
az ultramontán propaganda szolgálatában áli, s épúgy 
tolja annak a szekerét, mint nálunk a legtöbb fővárosi 
lap. A dán konverfiiák között a legelőkelőbb Ledreborg-
Holstein gróf, ki a római katholicizmus egyik legnagyobb 
támasza. A róm. kath. hercegnő, Maria, Waldemar dán 
herceg neje, népszerűvé tette a pápistaságot a női arisz-
tokrácia körében. A nagy pápás egyház vagyona VII. Fri-
gyes király morganatikus özvegyének, Dannzer grófnőnek 
köszöni eredetét, a ki zajos fiatal évei után, késő vénsé-
gében »megtért« s vagyona legnagyobb részét római 
kath. alapítványokra hagyta. Kopenhága közelében van 
az a nagy, jól dotált jezsuita kolónia, a honnan a római 
propaganda kiveti hálóját az egész Dániára s Norvégiára. 

A protestantizmus ez éjszaki veszteségeit azonban 
kárpótolják a más országokban elért újabb nyereségek, 
így a würtembergi királyságban az evang. lakosság erő-
sebben gyarapodik, mint a római katholikus. Az 1895-ben 
megejtett népszámlálás adatai szerint az ev. lakosság 
1890 óta 2 46%-aJ, a római kath. ellenben csak 1'78%-al 
szaporodott, vagyis a prot. szaporodás 1.441.240, r. a kath. 
ellenben csak 620,474. Franciaországban pedig a pro-
testánsok ellen mozgósított üldözések dacára Örvendetesen 
terjed az evangéliumi mozgalom a római klérus körében. 
A konvertáló papok sevres-i azilumába a minap a 81-ik 
római kath. pap jelentkezett; sőt az evangélizáció terjesz-
tésére egy társaság is keletkezett. XIII. Leó pápa s az 
atheista köztársaság kacérkodásai, a hadsereg ismert dolgai 
s a jezsuiták áskálódásai dacára terjed az evangéliumi 
mozgalom s a grand signeur nemzet kezdi érezni az 
evangélikus keresztyénség szükségét. 

Beyschlag lapjának februári füzete »az osztrák-
magyar birodalom* állapotaira is kiterjeszti figyelmét. 
Azonban sajnos, hogy ez alkalommal is ismert elfogult-
ságával nézi és méltatja annak viszonyait. Úgy találja, 
hogy a minden igazságot nélkülöző romanizmus teszi 
tönkre a habsburgi monarchia (sic !) áldott országait és 
nemes népeit. Ebben igaza is van; azonban a mit ezentúl 
mond, az már csak a félrevezetett ítélet eredménye. Sze-
rinte a Magyarországon uralkodó liberális rendszer csak 
benső hazugság, mely csak azt célozza, hogy az állam-

ban a többséget alkotó (?) nem magyar nemzetiségeket 
elhallgattassa s a magyar-izmus politikai egyeduralma alá 
juttassa. Hogy egy ilyen pszeudóliberális rendszer karöltve 
jár a róm. kath. egyházzal: mutatják az egyházpolitikai 
törvények gyümölcsei. Mint az erdélyi szászok előre meg-
jósolták, e törvények a római propaganda javára váltak. 
A kongruáról szóló törvény is, Beyschlag szerint, csak 
»a magyar sovinizmusnak* használ, s a gyülekezetek 
nemzetiségi létjogának megrontására vezet. Mert hát »a 
magyar nemzeti állameszme ellen való vétkezés« igen 
tág fogalom s mit sem mond az sem: »durch das Muni-
cipium dem Minister angezeigt zu werden«. 

Mindjárt másként lát és itél azonban, mihelyt az 
ausztriai németexröl van szó. Ausztriában, szerinte, egy 
német uralkodó dolgozik a római gyóntatóatyák és a 
minősíthetlen miniszterek társaságában 11 millió német-
nek tervszerű elnyomatásán, pedig a németek kulturája 
tartja össze a többi, félig barbár nemzetiségek tömkelegét. 
Los von Rom ! a jelszó a németek körében, s a protes-
tantizmusra vagy az ó-katholicizmusra való tömeges át-
térés eléggé jellemzi az osztrák állapotokat. Magában 
Bécsben 800-an tértek át; sőt az áttérések a pápás Ins-
bruckban is igen gyakoriak. A német bizalmi férfiak 
gyülekezete komolyan veszi a mozgalmat s a német 
protestánsok joga és kötelessége a római járom lerázására 
törekvő testvéreknek segédkezet nyújtani. Ha ezt nem 
tennék, úgy az »wáre eine Lieblosigkeit und eine Narr-
heit«. — Persze, a németeket támogatni kell, hanem a 
magyaroknak mozdulniok sem volna szabad. így módosul 
az ítélete még ily tudós férfiúnak is, mihelyt nemzeti ér-
zése s a reánk hazudozók alaptalan állításai által engedi 
magát félre vezettetni. Sz. M. 

MISSZIOÜGY. 
Dr. F a i r n b a i r n india i út ja Mrs. Haskell, egy 

chicagói úrnő nagyszerű alapítványt tett a Kelet-Indiában 
tartandó vallásbölcseleti és összehasonlító vallástudományi 
felolvasásokra, s e felolvasások tartására, a mult év vége 
felé dr. Fairbairn, a Mansfield College igazgatója vállal-
kozott. Dr. Fairbairn a karácsony után való napokban 
a kalkuttai »Keresztyén Ifjak Tár su la t áénak nagy termé-
ben óriási közönség előtt tartotta meg felolvasásait, s bár 
a belépőjegyeket nagyon megválogatva osztogatták, mégis 
nagy közönség gyűlt össze a kalkuttai hindii közönségből 
e felolvasások meghallgatására. Egyik kalkuttai közlöny 
így ír ez eseményről: »Ez volt az első eset, hogy dacára 
a válogatva osztogatott belépőjegyeknek, — a felolvasó-
terem zsúfolásig megtellett. Láttunk sok komoly embert, 
a kik közönséges felolvasások meghallgatására nem igen 
szokták pazarolni drága idejüket, s most jóval dr. Fair-
bairn megjelenése előtt majdnem viaskodtak a helyekért.* 
Dr. Fairbairn, felolvasásai megkezdése előtt az Indiában 
működő hittérítőkkel értekezletet tartott, egyfelől, hogy 
azoktól, mint a kik a hinduk eszme- és kedélyvilágát 
jobban ismerik, megtudja, hogy mely igazságokra fektesse 
a fősúlyt; másrészről, hogy megértse tőlük, vájjon fel-
olvasásaival nem nehezítendi-e meg a hittérítők munká-
j á t ? E konferencián kiviláglott az az érdekes tény, hogy 
a hinduk sokkal jobban méltányolják a ker. misszioná-
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riusok munkáját, mint az Indiában élő angolok. Dr. Fair-
bairn egyik télolvasásának bevégeztével igen érdekes 
incidens történt. Miután Spencer, Darwin, Huxley és má-
sok theoriáit kellően méltatta, — a buddhizmus, a vedan-
tizmus, zoroaszterizmus és a mohamedanizmus tanait gon-
dosan elemezte, és erkölcsi tanaik fogyatékosságát kimu-
tatta, — ezekkel szemben rámutatott Krisztus kimagasló 
nagyságára és a keresztyén vallásról lelkesülten, szép és 
elragadó nyelven szólott. Minden szava szivből jött és 
behatott a szivekbe. Bizonyságot tett személyes tapaszta-
lata alapján vallásának megvilágosító és ihlető voltáról, 
s végül gyengéd hangon kérte hallgatóit, hogy fogadják 
el azt a vallást, a melyben ily erkölcsi erő van. Ez a 
személyes vonatkozású előadás csodás hatást tett a keresz-
tyénekre és nem keresztyénekre egyaránt. Egy tekintélyes 
állású hindu felemelkedett; meleg hangon köszönetet 
mondott a fölolvasónak és nyiltan megvallá, hogy a hal-
lottak mélyen meghatották, és hogy meg van arról győ-
ződve, hogy az a szeretet, melyet a keresztyén vallás 
igaz követőiben faj-, osztály-, és nemzeti különbség nélkül 
gyakorol: isteni eredetének legfőbb bizonyítéka. Ő nem 
akar csak azért ragaszkodni a hazai vallásrendszerekhez, 
mint a rosz hazafiak, mert azok a hazai talaj produk-
tumai ; azzal sem hízeleg magának, mint sok honfitársai, 
hogy hazájában sokféle vallásforma van ; — 0 csak egy 
vallást akar ismerni és gyakorolni, azt, a melyik leg-
jobban kielégíti a szivek vágyait, a mely a szeretet által 
a föld összes népeit egy családba egyesíti. Ez a vallomás 
dr. Fairnbairnt mélyen meghatotta és elmondá, hogy félve 
jött el hazulról^ mert méltatlannak érezte magát, hogy ez 
ország legjobb és legnemesebb fiaihoz beszéljen; de a most 
hallott beszéd felbátoríta és örömmel teljesíti felvállalt 
munkáját, bízva Isten megsegítő kegyelmében. A közön-
ség nagy tetszéssel fogadta a felolvasó végszavait, vala-
mint a hindu gentleman felszólalását. (Cs.) 

IRODALOM. 
** Dósa György. A magyar történelem egyik érde-

kes alakjának emlékét eleveníti föl a Történelmi Könyv-
tár legújabb 85. füzete. Aldor Imre írta meg ebben Dósa 
György életének és az 1514-iki parasztlázadásnak törté-
netét. Nagy rokonszenvvel, de a történeti kritika pártatlan 
ítéletével tárja elénk ez első magyar szociálista életének 

érdekes képét. Elmondja, mint lesz az egyszerű jobbágy 
fiából, a maga emberségebői, a király kedvelt vitéze és 
mikép él aztán vissza azzal a bizalommal, mely oly nagy-
számú fegyvert bíz kezére. Az eszme, melyért harcolt : 
a magyar jobbágyság fölszabadítása, rokonszenvünket 
kelti föl a parasztvezér iránt ; de sem eszközeit annak 
kivitelére nem válogatta meg, sem az időt, melyben meg-
valósulhatott volna és ezért irgalmatlanul buknia kellett. 
E könyvecske, melyet szerzője Zsilinszky Mihály államtit-
kárnak ajánl, helyenkint megkapó hévvel, igen szépen 
irott. Képei is nagyon csinosak. Az egész könyv arra 

vall, hogy nálunk is l ehe t 'már nagyon olcsón könyveket 
kapni. Ára fűzve 40 kr. és a Franklin-Társulat adta ki. 

** Újabb sarkvidéki utazások. A Franklin-Tár-
sulat kiadásában megjelenő » Vasárnapi könyvtár*-ban 
jelent tmeg e könyvecske, mint e gyűjtemény 36. füzete, 
mely e században lefolyt észak-sarki utazások hőseit és 
kalandjait ismerteti. Folytatása és kiegészítője ez a múlt-
koriban megjelent Nansen-füzetnek. Rövidesen, de eléggé 
tájékoztatva irja le az angol, német, svéd és norvég 
expediciók eredményét s nagyobb teret szentel a Paver-
féle osztrák expedíció leírásának. Számos illusztráció magya-
rázza a szöveget. A hasznos és manapság különösen 
szükséges tudnivalókat tartalmazó csinos könyv 20 kron 
kapható. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészvá lasz tások . A szádelloi (tornai egyh. m.) 
egyház, meghívás útján Fodor Géza, pelsőci segédlel-
készt, — a kis-kovácsi (mezőföldi egyh. m.) egyház egy-
hangúlag Bódis Lajos^ székesfehérvári segédlelkészt, — a 
dobozi egyház (békés-bánáti egyházmegye) Szabó Mihály 
segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

A prot. l e lkészek k o n g r u á j a ügyében, a szabad-
elvű párt márc. 20-iki ülésén, a kultusz-budget tárgyalása 
elkalmával Tisza Kálmán arra kérte Wlassics minisztert, 
hogy ha egyáltalán nem ütközik lehetetlenségbe, minél 
előbb, ha lehet még az idén, egészítse ki hatszáz forintig 
a nem r. katholikus lelkészek illetményeit. Wlassics mi-
niszter erre kijelentette, hogy mihelyt az összeírások mind 
beérkeznek s a szükséglet egészen át lesz tekinthető, a 
törvény végrehajtásában úgy szándékozik eljárni, hogy 
minél nagyobb összeggel, ha lehetséges lesz, hatszáz fo-
rintig kezdessék meg még az idén a kiegészítés. 

Az erdélyi p ü s p ö k v á l a s z t á s i m o z g a l m a k hétről-
hétre nagyobb hullámokat vernek. Különösen dr. Bartók 
György érdekében ütik erősen a vasat lelkes párhívei. 
A minap megjelent jelölő »Szózat« után, melyet több 
egyházmegyei és kollégiumi gondnok, továbbá lelkész és 
tanár aláírásával Nagy-Enyedről bocsátottak ki, most kü-
lön röpirat is ajánlja Bartókot a püspökségre. A Buda-
pestről kibocsátott brosüra: >Ki legyen az erdé'yi püspök?* 
cím alatt intéz komoly szavakat az erdélyi egyházkerület 
közgyűlése tagjaihoz. A 16 lapra terjedő füzetet Irenikus 
irta, ki emelkedett lelkű, éles elméjű, hitbuzgó és az er-
délyi viszonyokat alaposan ismerő ember s e mellett 
gyakorlott író. Bartók melleit tör lándzsát, de a többi 
jelölteket nem bántja. Nagyon találóak az erdélyi egyház-
kerület jelen helyzetéről mondott következő szavai. 1. »Tény 
az, hogy anyagi ügyeink kezelésében a túlhajtott közpon-
tosítás rendszere — legalább a mostani formájában — 
bejelentette csődjét és átalakításra vár. 2. Míg egyházunk 
külső kinézésében megújúltnak látszik, belső tartalma, a 
hitélet ereje és buzgósága nem nyilvánul abban a fok-
ban, mely az egyház jövő sorsára nézve az aggodalmakat 



alaptalanokká tehetné. . . . Ezért vállvetett becsületes mun-
kát követel a anyagiakban is, de mindenele felett az 
anyaszentegyház vallás-erkölcsi életének ápolásában. Mert 
3. egyházi életünkből hiányzik az egészséges közszellemt, 
s az együvétartozás élénk érzete minden vonalon meg-
lanyhult.« Ezért az anyagiakban sürgeti a helyzet konszo 
lidálását; szervezet tekintetében, minthogy Erdélynek sem 
egyházalkotmánya, sem a többi egyházkerületekkel való 
uniója nem tökéletes és végleg be nem fejezett, sürgeti 
Erdély egyházszervezeti reformját, de akként, hogy azt 
maga Erdély készítse elő és valósítsa meg, s hogy józan 
konzervatív szellemben a történelmi fejlődés tekinti the 
vételével eszközöltessék. A röpirat e nagy feladatokra 
egyedül dr. Bartók Györgyöt tartja rátermettnek, a miért 
lelkes szavakkal agitál a derék férfiú püspökké választása 
mellett. ( F ) 

A B a l d á c s y - a l a p i t v á n y i i g a z g a t ó s á g folyó hó 
20-án, Tisza Kálmán elnöklete alatt ülést tartott, melyen 
Stand Lajos alapítványi ügyvivő 1898. évi jelentése 
tárgyaltatott. Az alapítvány mult évi összes bevétele 
89,384 frt 84 kr, összes kiadása 34,693 frt 03 kr. volt; 
pénztármaradványa tehát 54,694 frt 81 kr, miből azon-
ban a 11 egyházkerületnek összesen csak 38,500 frt 
(egyenkint 3500 frt) osztatott ki, a többi 16,194 frt 81 kr. 
a pénztárban maradt. A folyó 1899-ik évre előirány-
zott az igazgatóság összesen 69.409 frt 66 kr. rendes 
jövedelmet, 19,569 frt 78 kr. rendes költséget és 49,839 frt 
88 kr tiszta jövedelmet, miből a tulajdonos egyházke-
rületeknek egyenként 4000. összesen 44 ezer frt része-
sülési illetményt hozott javaslatba. Az alapítvány Összes 
vagyoni értékét a jelentés 730,024 frt 54 krban, az ala-
pítvány terheit összesen 223.550 frt 20 krban mutatja ki, 
miből mintegy 40 ezer frt a bérlők óvadéki letétje. Az 
igazgatóság az alapítványi birtokok rendes kezelését, a szá-
madások rendben létét, a birtokok szabályszerű ellenőrzé-
sét és jókarban lételet megnyugvással vette tudomásul 
s a pénzkezelőknek a felmentés megadását javasolja (F . ) 

A pesti deák-téri evang. templom áthelyezése. 
A régi Károly-kaszárnya lebontásával megvalósítandó vá-
ros rendezésnek nagyon útjában áll a deák-téri evangélikus 
templom és iskola. A főváros utasította is már régebben 
a mérnöki hivatalt, hogy tanulmányozza: nem lehetne-e 
a deák-téri evangélikus templomot és iskolát az Újépület 
telkére áthelyezni? A mérnöki hivatal tárgyalt is az egy-
házközséggel, de az nem akar elmenni a mostani helyéről, 
mert azt mondja, hogv az Újépület nagyon távol esik a 
hívektől s nem járnak majd a templomba; az iskolát 
pedig nem tudják a régi Újépület vidékén föntartani. A 
mérnöki hivatal tehát a kérdést a Károly-kaszárnya telkének 
szabályozásával kapcsolatban akarja megoldani s a temp-
lomot és iskolát a mostani helyéhez közel akarja megépí-
teni. Két alternatív javaslalot tett a tanácshoz ez iránt. 
Az egyik 1510 négyszög területet akar adni az iskolának 
és a templomnak, s a kisajátítás ekkor 1,097.000 fonrintba 
kerülne. A másik terv csak 1210 négyszögölet jelöl ki, 
a melynek kisajátítása 887.000 forintba kerül. A mérnöki 

hivatal eme javaslatai alapján indul meg legközelebb a 
tárgyalás az egyházközséggel. 

F i g y e l e m r e mél tó hangok. A rohanó korral ro-
hanva haladó s a legtöbb esetben annak vallástalan és 
romboló irányzatát szolgáló napisajtónak is vannak néha 
világos pillanatai, a mikor viszonyaink romlottságának 
igazi gyógyszerét is képes felismerni. így a Budapesti 
Hirlap f. hő 9-iki vezércikkében, a mely arról panaszko-
dik. hogy kevés a templom Budapesten, a következőket 
olvastuk: >A vallástalanság és a szocializmus veszedelmei 
ellen a társadalmat és az államot., a családot és az egyént 
nem óvja meg eléggé az iskola. Tanítanak benne vallást 
vagy felekezeti tanítók és tanárok, vagy községi és állami 
iskolákban hitoktatók; de bár a fogékony gyermeki lélek 
naiv szeretettel fölveszi magába az Isten hitét éstiszteletét s 
ennek nyomait egész életén keresztül megtart ja: mégis a ta-
pasztalat csak azt bizonyítja, hogy az iskolai vallásoktatás 
végeztével az élet küzdelmei és csábításai a nemes vetést 
pusztítják, s a közöny és bűn áldozatává lesznek ezrek 
és százezrek. Nézzétek a bűnügyi statisztikát, vagy olvas-
sátok a rémtörténeteket szerelmi és családi drámákról, a 
törvénytelen születéseket és a gyermekhalandóságot; ves-
sétek mérlegre és meggyőződhettek, hogy a törvény szi-
gora, elijesztő hatásával nem elég, hogy megtartsa az 
embert a jóban , sőt lelkiismeret sem elég, hogy megtart-
suk a tízparancsolatot; a felekezeíiség sem elég, ha csak 
külső szín: hanem az élő istenfélelem szükséges az 
emberiségnek. Mindenkinek a saját hite és vallása szerint. 
De a vallásnak az emberekre csak úgy lehet hatása, 
ha át is érzik és gyakorolják. Ezért művelt és nem mű-
velt férfiaknak és nőknek, öregeknek és ifjaknak egyaránt 
szükséges a vallásoktatás folytonossága.* — Örvendünk 
raita. hogy a napisajtó is eljutott erre a meggyőződésre. 
Csak az volna szükséges, hogy e meggyőződésével ellen-
tétben maga se működnék közre a vallástalanság terjesz-
tésében, hanem, hogy a felnőtteknek vallásos oktatója 
lenne. Mi pedig, kik az egyház munkájára hívattunk el, hall-
juk meg a napisajtó ítéletét és igyekezzünk a »vallásokta-
tás folytonosságára«, vagyis híveink igazi lelki gondo-
zására. 

Tótos í tás a t emplommal . Szomorú nemzetiségi 
küzdelmekről olvastunk egy napilapban, a szarvasi evang. 
egyház körében, s ha valóban úgy áll a dolog, még szo-
morúbb benne, hogy azoknak intézője és vezetője egy ki-
érdemesült esperes. Azt olvastuk ugyanis, hogy Szarvason 
évekkel ezelőtt elhatározták az evangélikus hívek, hogy a 
templomokban fölváltva tót és magyar nyelvű istentiszte-
letek tartassanak. Ujabban azonban fölszaporodott a tó-
tok pártja, mely egyenesen száműzni akarja a magyar 
szót. Áchim Ádám. kiérdemesült esperes kidolgozott egy, 
a tót izgatók szájaíze szerint való tervet, mely azt tar-
talmazza, hogy az új, gót stilű templomban mindig tót, 
a nagy templomban tíz órakor mindig tót s azontúl, ha 
az időből futja, magyar istentisztelet legyen. Ezt a magyar -
nyelvűek pártja elfogadni nem hajlandó, mert tudja, hogy 
sohasem jut idő a magyar istentiszteletre, s ha jutna is 



valamelyes idő, annak a déli órákban nem volna közön-
sége. Az ügyet meg is fölebbezték. s dacára annak, hogy a 
tótok párt ja minden eszközt megragad s mindenkép tüntet, 
hogy tervét megvalósítsa: a magyarok mégis remélik, hogy 
az esperesség véget vet ennek az áldatlan állapotnak és 
a magyar istentisztelet ügyét a régi rend értelmében jut-
ta t ja diadalra. 

I S K O L A . 

T a n á r i k i n e v e z é s . A rimaszombati prot. főgim-
náziumhoz a kultuszminiszter, szerződési jogánál fogva, 
Böhm János eddigi helyettes tanárt nevezte ki rendes 
tanár rá 

E r e t s é g i v i z s g á l a t o k . A dunamelléki ref. egyház-
kerület főgimnáziumaiban a folyó tanévi szóbeli vizsgá-
latok a következőleg fognak megtar ta tn i : a) Kecskeméten, 
Baksay Sándor esperes elnöklete alatt, iunius hó 12 —14.; 
b) Budapesten, Fa rkas József theol. t anár elnöklete alatt, 
junus hó 1 9 — 2 2 . ; c) Halason, Adám Kálmán esperes 
elnöklete alatt, junius hó 20 és következő nap ja in ; 
d) Nagykőrösön. Petri Elek, theol. tanár elnöklete alatt, 
junius hó 22—24. napjain. — A Tiszántúli ev. ref. egy-
házkerület főgimnáziumaiban az éretségi szóbeli vizsga-
latok a következőleg fognak megtar ta tni : a) M.-Szigeten 
junius 12 — 16 napjain, Kiss Áron püspök elnöklete alatt ; 
b) Szatmáron junius 15—16. napjain, Dóczi Imre közép-
iskolai felügyelő elnöklete a l a t t ; e) Mező-Túron junius 
21—22. napjain, Dóczi Imre elnöklete a la t t ; d) H.-Mező-
Vásárhelyen junius 19—22. napjain, dr. Erdős József 
theol. tanár elnöklete alat t ; e) Kisújszálláson junius 2 6 — 2 8 
napjain, Dóczi Imre elnöklete a l a t t ; / ' ) Debrecenben junius 
22—29. napjain, Zsigmond Sándor egyházkerületi főjegyző 
elnöklete alatt. 

A t a n í t ó k k ö z s é g i adója. A közigazgatási bíró-
ság nemrég érdekes határozatot hozott a felekezeti és 
egyesületi tanítók érdekében. Kimondotta ugyanis, hogy 
a néptanítóknak nem kell községi adót fizetniök. Az elvi 
jelentőségű határozat története a következő. A községi 
adó fizetése alól, a legutóbbi időkig, az állam hivatal-
nokain kivül többek közt a néptanítók is fel voltak 
mentve. Ujabban azonban egyes községek a tanítókra is 
kivetették a községi adót, mert úgy okoskodtak, hogy a 
felekezeti és társulati tanítókat kedvezés nem illeti meg. 
Egy fővárosi felekezeti igazgató e miatti panaszával a 
közigazgatási birósághoz fordult, mely 1753. számú íté-
letével, az 1875. évi XXIX. és az 1886. évi XXII, tör-
vénycikkek alapján kimondotta, hogy a néptanítók föltét-
lenül, vagyis nem tekintve azt, hogy az állami, községi, 
felekezeti, társulati vagy magán iskoláknál müködnek-e, a 
községi adó alól mentesek, mely mentességtől nem fosztja 
meg őket sem az 1 8 7 2 : XXXVI. törvénycikk, sem a 
közigazgatási bíróságnak a mult évben hozott 3. számú 
döntvénye. — Ennek a döntvénynek örülünk, mert az, 
egy ú jabban a felekezeti tanítók nyakára rótt terhet vesz 
el; de megvalljuk, nem tudjuk megérteni, hogy a mikor 
a mult évben egy budapesti ref. theol. t anár felebbezett, 
épen ebben az ügyben a közigazgatási birósághoz. akkor 
miért utasították azt el, holott, ha a felekezeti és állami 
tanító között nincs különbség, akkor a felekezeti és az 
állami tanár között sem lehet, s ha amaz felmentetik 
a községi adó fizetése alól, akkor emennek is mentesnek 
kellene lennie. Vagy talán itt is azzal a méltányossággal 

mérnek a felekezeti tanároknak, mint a vasúti kedvez-
ményes jegyeknél? A felekezeti iskolai tanár épen olyan 
szolgálatot tesz az államnak, mint a községi és az állami 
tanár , — s bizony itt. volna már az ideje, hogy egyforma 
mértékkel mérjenek mindkettőnek. 

A közoktatási tanács állandó bizottsága f. hó 
22-én tartotta húsvét előtt utolsó ülését, Beöthy Zsolt 
elnöklésével. Az osztott népiskolák tanítás-tervét vették 
utolsó revideális alá. Az elkészült munkálatot megküldik 
most a nagyobb tanító-egyesületeknek. A miniszter kíván-
ságához képest az állami és községi tanítók általános 
egyesületein kivül, a felekezeti országos egyesületek is 
megkapják az ú j tanítási tervet hozzászólás céljából. 
Egyúttal kérést intézett a tanács a miniszterhez, hogy a 
munkálatot publikálhassa oly célból, hogy az ország 
többi tanítóegyesületei és összes szakfolyóiratai hozzá-
szólhassanak a tervhez, mielőtt a miniszter határozna. 

É r d e k e s s t a t i s z t i k a . Berlinben vizsgálatot tar-
tottak az iskolákban, hogy megtudják, minő természeti is-
meretek birtokában van a tanuló ifjúság. Kikérdezték tehát 
a gyermekeket — a hat évesektől fölfelé, — s kisült, hogy 
az iskolákban a gyermekeknek a legegyszerűbb természeti 
jelenségekről csak éppen annyi fogalmuk van, a mennyit 
az iskoláskönyvből, vagy a tanító előadásából megszerez-
tek. Kisült, hogy az élő természet, minden szív és elme ez 
egyetlen igaz megterméknyítője, zárt könyv a kicsinyek 
előtt Kisült, hogy például az összes tanulók közül nem 
látott a saját szemeivel : napköltét 76°/0) napnyugtát 
54%> harmatot 7 0 % , eleven nyulat 7 5 % , eleven mókust 
6 4 % , eleven kakukot 6 0 % , eleven pacsirtát 8 2 % , eleven 
békát 4 9 % - eleven csigát 5 3 % ; nyárfát 8 7 % , szántóföl-
det 5 9 % , falut 6 6 % , hegyet 6 7 % - Ez bizony szomorú 
tapasztalat , s ha nálunk talán valamivel kedvezőbbek is 
a viszonyok, mégis jó e felett gondolkozni; mert ez a 
statisztika eléggé bizonyítja, hogy az iskolai tanítás még a 
legjobb mesterséges szemléltetési eszközökkel sem pótol-
hat ja a természet közvetlen szemlélését. Ezen a bajon 
csak tervszerű iskolai kirándulásokkal segíthetünk. (Taní tók 
Lapja.) 

EGYESÜLET. 
A T a b i t h a j ó t é k o n y e g y e s ü l e t b e n , Budapesten, f. 

hó 18-án Zelenka Fái, tiszakerúleli ág. h. ev. püspök-
érdekes előadást tartott Palesztináról és a német császár 
palesztinai útjáról. Lendületes szavakban ismertette Palesz-
tinát, Jeruzsálemet, Jerichót és a jeruzsálemi egyházi viszo-
nyokat, melyekről a püspök, ki tudvalevőleg részt vett a 
német császár palesztinai út jában, közvetlen szemlélet alap 
ján szólott. Különösen érdekesen jellemezte a jeruzsálemi 
egyházi viszonyokat, mert Jeruzsálemben mohamedánok, 
örmény, róm. hath. és protestáns keresztyének laknak, kik 
egymással nem a legszebb egyetértésben élnek. Jellegze-
tesen domborította ki a császár és császárné vallásos buz-
góságát, mely a császár ha ta lmas beszédeiben s a csá-
szárné hitbuzgó cselekedeteiben nyilatkozott meg. Külö-
nösen megható volt a császári pár magatar tása a jeru-



zsálemi Megváltó-templom fölavató ünnepéti és a császárné 
látogatása a meggyilkolt örmény keresztyének jeruzsálemi 
árvaházában.—Azelőadást aluth. főgimnáziumi ifjúság ének-
kara előzte meg és követte, mely után Horváth, Sándor 
lelkész mondott köszönetet az előadó pöspöknek a Ta-
hi t i -egyesüle t nevében. Az előadó estély, melyre 3, 2 és 
1 írtos belépőjegyekkel lehetett belépni, anyagilag is 
szépen jövedelmezett a jótékony egyesületnek, melynek 
ez első nyilvános estéjén nagyszámú és díszes közönség 
volt jelen. (F.) 

A kisújszállási iparosifjúsági egyesület, a mint 
a »Debr. Pr. Lap«-ban olvassuk, február 26-án tartott 
újraalakuló közgyűlésében elnökének Barta Jenő, főgimn. 
vallástanárt, alelnökének Nagy Péter, elemi iskolai tanítót 
választotta meg. Az újraalakult egyesületnek, melynek 
védnöksége továbbra is a helybeli lelkészek kezén ma-
rad, főcélja: az ifjúság körében a vallásos és hazafias 
szellem ápolása, a szakértelem és társadalmi műveltség 
ébrentartása és fejlesztése. Az egylet szépen halad előre 
nemes törekvésében, a mennyiben a helybeli iparos és 
kereskedőifjúság zöme az egyesületbe beiratkozott, annak 
vezetése és ügyei iránt buzgóságot tanúsít!— Csak előre, 
bátran! Az ily áldásos munkával nevelhetünk egyházunk-
nak buzgó és hithű tagokat! 

GYÁSZ ROVAT. 
f Barabás Lujza, üjházy Lajos lovasberényi ref. 

lelkész neje. életének 21-ik évében, f. hó 15-én elhunyt. 
A búsuló férjet, a kit immár harmadszor ért ez a nagy 
csapás, vigasztalja meg a kegyelemnek Istene, a ki őt 
ily erős próbák alá vetette! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A jeruzsálemi evangélikus templomavatás 

emléke. Zelenka Pal püspök a mult héten igen érde-
kes emlékeket kapott II. Vilmos, német császártól. A 
csácsár ugyanis, szentföldi utazásának emlékére, mind-
azoknak az uralkodóknak és szabad városoknak, a kik 
a jeruzsálemi Megváltó-templom felavatásán képvisel-
tették magukat, elküldötte a felavatási okmány egy-egy 
mását. A nem evangélikus uralkodókkal bíró orszá-
gokban pedig azok az evangélikus püspökök kapták 
meg a másolatot, a kik a felavatáson részt vettek. így 
kapta meg ez okmányt Zelenka Pal püspök is a bécsi 
német nagykövetségtől, a nagykövet levele és a berlini 
evangelikus egyházi főtanács átirata kíséretében. Az ok-
mány nagy folio alakú, arany kapcsos, barna, kemény, 
préselt bőr-borítékban van. A boríték első és hátulsó 
lapját pikkelyes mezőben álló kereszt díszíti, a melyet 
német reneszánsz keret vesz körül. Az első lapot majd-
nem teljesen elfoglaló iniciálé, fölül, középen egy medail-
lonban a Megváltó képét, oldalt a Megyváltó-templomot 

és annak oltárát tünteti fel. Alul a német császár mono-
grammja: W. II. I. R. van a császári korona alatt. Az egész 
lap német reneszánsz stílben van tartva. Az okmányon alul 
a német császár és Auguszta Viktória császárné sajátkezű 
aláírása látható. Az okmányhoz van mellékelve az arasz-
nyi átmérőjű pecsét mása is, a Hohenzollern-család címe-
rével. Az okmányon kivül a német császár megküldte 
Zelenka püspöknek a jeruzsálemi út emlékére készült 
bronz-érmet is, a mely elülső oldalán a császár arcképét, 
hátulsó oldalán pedig a Megváltó-templomot tünteti fel 
művészi kivitelben. 

* A XX-ik század és a róm. kath. egyház. Az 
1900-ik esztendő kezdetét a róm. kath. egyház fényes 
ünnepélyekkel kivánja megünnepelni. Ez ellen nem hogy 
nincs semmi szavunk, sőt egyenesen helyeseljük; mert 
minden hivő keresztyén csak buzgó hálaadással adózhat 
az örökkévaló Istennek, a ki kegyelmével egy újabb év-
század kezdetére juttatta el az emberiséget. Ahoz azon-
ban már nekünk is van szavunk, hogy a róm. kath. 
egyház ez ünnepekben a keresztyénséget magának akarja 
monopolizálni. Ez a monopolizáló törekvés látszik az 
ünnepélyeket előkészítő magyar bizottságnak a Religióban 
közzétett javaslatából. Újra feltűnik abban is az, a magyar 
nemzet története által épen nem igazolt nagyhangú állí-
tás, hogy Magyarország kizárólag a római katholikus 
egyháznak köszöni magyarságát és alkotmányos állami 
létezését. Ezt hirdették a millennáris ünnepélyek alkalmá-
val, s ezt akarják hirdetni most is. Ez ellen azonban 
előre is tiltakozunk, mert ha rekriminációkat nem teszünk 
is, — a mint pedig tehetnénk, — hanem egyszerűen 
csak hazánk történetére hivatkozunk: akkor is büszkén 
követelhetjük annak elismerését, hogy e hazát magyar-
nak, alkotmányos államnak nem csupán a kereszt tartotta 
meg, hanem igen nevezetes szerepe volt abban az evan-
géliomnak és a protestáns egyházaknak is. A nemzet 
és államfentartás monopolizásához tehát a magyar róm. 
kath. egyháznak egyáltalában nincs joga, s az ellen eleve 
is tiltakozunk. 

* Protestáns ellenszenv Franciaországban. 
A köztársasággal kacérkodó ultramortánizmus, a mint a 
Dreyfus ügyből láthatóvá vált, nem csak az antiszemitiz-
must, hanem az antiprotestántizmust is zászlajára irta s 
minden lehetőt elkövet a protestantizmus elnyomására. 
Erre vezethető vissza, hogy legközelebb, a francia kultusz-
budget tárgyalása alkalmával Mirman képviselő indít-
ványt terjesztett be az iránt, hogy a párisi és a mon-
taubani ref. theologiai fakultásoktól vonassák meg az 
évi 26 ezer frank szubvenció. E nélkül a ref. fakultások 
képtelenek lettek volna magokat fenntartani, s épen az 
lett volna a célja a Mirman háta mögött álló antipro-
testáns elemeknek. Céljukat azonban nem tudták elérni, 
mert a kamara többsége visszautasította Mirman javas-
latát, s megszavazta a szubvenciót továbbra is. — Hisz-
szük is, hogy a francia képviselőház nem fogja elveszteni 
fejét ezután sem az ultramontán elemek minden rágal-
mazása dacára sem 



* P á p á s törekedések . Az irlandi római katboliku-
sok mindenkép szeretnének az állam által egy római 
katholikus egyetemet felállítatni. Nem régen a püspökök 
tartottak e tárgyban értekezletet s hangoztatták követeié 
sük jogosságát, hivatkozva arra, hogy Kitchener basa, a 
kormány beleegyezésével mohamedán kollégiumot állított 
fel Kartbumban. Feledik azonban a püspök urak, hogy 
az a kollégium csak nyelvében mohamedán és semmi 
tekintetben sem felekezeti; — főként pedig, hogy nem az 
állam pénzéből, hanem egyesek adományából épült fel, 
s az angol kormány kezében van a legfőbb felügyeleti 
jog, a mit pedig a pápás egyetemnél nem akarnának 
megengedni semmikép sem. — A püspökök különben 
szomorúan konstatálták, hogy a terv előtt még sok aka-
dály áll, s azok között egyik legnagyobb a prot. közvéle-
mény tiltakozása. — Bizony ezt az akadályt bajos is lesz 
legyőzni! 

A D A K O Z Á S . 

A k u t a s i ev. ref. t e m p l o m és pap lak építésére 
adakoztak: nrngú Darányi Ignác földmivelési miniszter 
5 frtot, Szilassy Aladár 5 frtot. búcsi ev. ref. egyház 2 frtot, 
nyitrai ev. ref. egyház 1 frt 50 krt, kun-szentmiklósi ev. 
ref. egyház 2 frtot, adáz-teveli ev. ref. hívek 3 frt 51 krt, 
Farkas Antal szatmári ügyvéd 1 frtot, szent-jánosi ev. 
ref. egyház 50 krt., dadi ev. ref. egyház 50 krt, takta-
harkányi ev. ref. presbyterek 2 frtot, Barla Jenő tanár 
1 frt 30 krt, visontai ev. ref. egyház 3 frtot, Máté La-
jos ev. ref. lelkész 1 frtot, juthi ev. ref. egyház 1 frtot, 
m.-berényi ev. ref. egyház 2 frtot, Paulinyi Károly lel-
kész 1 frtot, Pap Károly t.-inokai lelkész 50 krt, füzes-
gyarmati ev. ref. egyház 1 frtot, Szilágyi Márton lelkész 
50 krt, Tisza Kálmánné gróf Dégenfeld Ilona 25 frtot, 
herceg Odescalchi Gyuláné 25 frtot, gróf Károlyi Tiborné 
50 frtot, berceli ev. ref. egyház 50 krt, Hadházy Gyula 
n.-szalontai ügyvéd 50 krt, jákói ev. ref. egyház 6 frt 
70 kit. büd-szt-mihályi ev. ref. egyház 2 frtot. Az ado-
mányokat köszönettel nyugtázom. Kutas, 1899. márc. 14. 
Mesei/ Pál, ev. ref. lelkész. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J. S.-Szt . -György. A cikk megjött, de a torló-

dás miatt csak a jövő számban hozhatjuk. 
R. K. B a l s a . Megjött. Talán a jövő számban hoz-

hatjuk. 
B. G. T.-Szele. A vers, mint költemény szép ; de 

mint vallásos költemény igen erősen beleütközik ker. vallá-
sunk tanításaiba, s e miatt nem közölhetjük. — A kon-
vent április 10-én kezdődik. 

D. A. Utrecht . Megjött. Besorozzuk. ígéretére szí-
vesen számítunk. 

W. S. Sz.-Béla. Megkaptuk, Köszönjük; de közlé-
sére egy kis haladékot kérünk. 

Almás. Megkaptuk. Még nem volt időnk átolvasni; 
de hiszszük. hogy lapunk szellemébe vág s közölhető lesz. 

P. J Tomor. A fentebbi üzenet Önnek is szól. A 
vidéki tudósításokat nemcsak szívesen veszszük, de kér-
jük is. 

K. Zs. Kecsk emét Megkaptuk, — elolvastuk, igen 
helyes; de a kéziratok torlódása miatt csak a jövő szám-
ban hozhatjuk. Az iskolaügyre s a vallástanításra tartozó 
kérdésekben hozzászólásait továbbra is szívesen kérjük. 

Pályázat tanári állásokra. 
A pesti ref. egyház főgimnáziumában két rendes 

tanári állásra tűz ki pályázatot; u. m.: 
1. A természettan- és számtani rendes tanári ál-

lásra ; 2. a latin-görögnyelv és irodalmi tanszékre, — 
melyeknek betöltése a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrnak szerződésileg fentartott joga — a presbyterium 
választása — és ajánlatára. 

Ha a pályázó s kinevezendő tanár még teljes (ren-
des tanári) képesítéssel nem birna, egyelőre csak rendkí-
vüli tanárul alkalmazható s véglegesítve nem lesz, míg 
teljes képesítését fel nem mutatja s addigi szolgálatával 
is magát nem érdemesítette. Bendes tanári állásába s fize-
tésébe csak a kinevezését követő tanév elejével lép. 

A rendes tanári fizetés első foka 1200 frt, a leg-
magasabb fokon 1800 frt és 400 frt lakpénz, ötödéves 
100 —100 frt pótlékkal. De ha oly tanár választatik, ki 
már más középiskolánál magasabb fizetést élvezett, azt 
itt is megnyeri. Helyettes tanár fizetése 1200 frt. 

Ez állásokra csak ev. református tanárok (esetleg 
tanárjelöltek) pályázhatnak. 

A pályázók képesítő okmányaikat, eddigi szolgála-
taikról szóló bizonyítványaikat s esetleg irodalmi dolgo-
zataikat is bemutatni — esetleg mellékelni — kötelesek. 

A pályázatok alulírotthoz, Budapest, IX. ker. Kálvin-
tér 7. sz., f . é. május l-ig beküldendők. 

A Pesti reform, egyháztanács 1899. március 13-iki 
üléséből. 

Szász Károly, 
püspök, első lelkész. 

Pályázati hirdetmény. 
A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett viszlói 

lelkészi állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Javadalom 1086 frt s így ez egyház Ill-ad osztályú. 
Kellően felszerelt pályázati kérvények f . évi április 

hó 16-ig Dányi, Gábor esperes úrhoz — Kis-Csány, u. p. 
Oszró — küldendők. 

Budapesten. 1899. március hó 21-én. 

Szász Károly, 
1—2 püspök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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S Z Ő T S F A R K A S . 

K i a d j a : 
H O R N Y A 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 íiO kr. 

Húsvét ünnepén. 
(János XI: 2 5 - 2 6 . ) 

Feltámadás ós örökélet húsvétját ünnepli 
a keresztyén világ. Öt világrészben ötszáz millió 
ember előtt prédikálják az Elet Fejedelmének 
diadalmas igéjé t : y>Én vagyok a feltámadás és az 
élet, a ki hiszen én bennem, ha meghal is él. És 
valaki él és hiszen én bennem, soha meg nem Hal. 
Hiszed-e ezt?a 

A kinyilatkoztatás koronája ez a húsvéti 
ige. János szerint Jézus is utolsóul közli. Előbb 
kijelentette niagát, mint a világ Világossága, de 
a sötétség nem fogadta be; aztán szólt, mint a 
juhok Pásztora, de hivó szavára kevesen haj-
tottak ; majd mint az Istennek megszemélyesített 
Szeretete járt szét ós tett jót, de a világ a he-
lyett, hogy bevette volna, szertelen gyűlölettel 
ellene fordult; világolt előtte, mint örök Igazság, 
de a világ inkább a hazugság atyjának szolgált; 
utoljára mint Feltámadás és Elet nyilatkozott 
meg a bethániai Márthához mondván e fölséges 
szavakat : »Én vagyok a feltámadás és az élet; 
a ki hiszen én bennem, ha meghal is ól ; ós 
valaki él ós hiszen én bennem, soha meg nem 
hal. Hiszed-e ezt ?« S azután Lázárt feltámasztja. 

Hiszed-e ezt? Ezt a kérdést intézi Jézus 
minden követőjéhez ma is, Hiszed-e azt, hogy 
Jézus a feltámadás ós az élet? hogy a ki hisz 
Ő benne, ha meghal is él? hogy a k ié l ós hisz 
Ő benne, soha meg nem hal? Hiszed-e ezt? 

A ki a názáreti Jézusban az Is ten-embert 
tiszteli és imádja, kinek »adatott teljes hatalom 
mennyen ós földön®; a ki »ura a szombatnak«; 
a ki »megbocsát] a a bűnöketcc; a ki mint Ige 
kezdetben volt, Istennél volt, Isten volt . . . »ós 
testté vált és lakozott mi közöttünkcc; a kiben 
»lakozott az istenség teljessége testileg«; szóval 
a ki hiszi, hogy a názáreti Jézus az élő Isten-
nek ama Fia, kiről Péter , János, Pál és annyi 
ezeren vallást tet tek: ar ra nézve a húsvéti 

evangélium igéje egészen természetes, magától 
értődő igazság, örök érvényű Isten-ige. Az Isten 
életének emberi megtestesítője nem lehetett ha-
landó ember. Benne csak isteni élet, halhatatlan 
élet lakozhatott. Az élet Fejedelme nem lehetett 
a halál fia. Nem lehető, hogy a Megtartó örökre 
meg ne tartássék. Lehetetlen, hogy az Isten 
szentje rothadást lásson. Neki nemcsak nem le-
hetett végleg meghalnia, de hatalmának kellett 
lennie halottakat is támasztani —, még itt e föl 
dön. Miként maga mondá : »Én vagyok a feltá-
madás ós az élet«. 

Igen, igen. Ez a hit tanítása s ezt hirdeti 
az Isten igéje. De mit szól hozzá a tudomány? 
a XIX. század skeptikus tudománya, a termé-
szettudomány ? 

Hit dolgaiban, én legalább azt tartom, a 
tudománynak nincs döntő szava. Hitet csak hit 
támaszt, vallást csak vallás szülhet. Neque enim 
quaero intelligere, ut credam, secl credo, út in-
telligam. Ám azért azt is tudom, hogy a tudo-
mány támogathatja, világosíthatja, erősítheti a 
hitet. Napjainkban meg épen ennek a divatja 
járja. Próbáljunk meg tehát a tudománynyal vi-
lágosítani. 

»Az örök élet kérdése, mondja Drummond, 
első sorban élettani kérdés. És mit tanít az 
élet tan? Azt, hogy a lélek élő organizmus. 
Azt, hogy ha én az örök élet részese akarok 
lenni, akkor az Örökkévalóval kell összeköt-
tetésbe jutnömcc. (Drummond: természeti törv. 
121. lapján.) Es vájjon Jézus az Atyával nem 
volt, nem élt-e állandó és zavartalan össze-
köttetésben ? Hát nem volt-e teljese naz Örökké-
valóval, az Atyával? Hát nem Ő mond ta : »Én 
ós az Atya egy vagyunk?® Hát nem azt taní-
totta : »A ki engemet lát, az az Atyát látja ?« 
Hát nem úgy jelentette-e ki, hogy Ő mindent 
megtehet az Atyával s a mit tesz,' azt mind az 
Atya által cselekszi ? — Aztán, a biogenezis 
tanítása szerint élet csak életből származhatik : 



növényi élet csak növényi életből; állati élet csak 
állati életből; emberi élet csak emberi életből ; 
szellemi élet csak szellemi életből ; isteni élet 
csak isteni életből. A biogenezis e nagy törvé-
nyét Jézus ekként fejezte ki : »A mi testtől szü-
letett, test az, a mi lélektől született, lélek az«. 
E léttörvény szerint a názárethi Jézus isteni 
élete csak Istentől születhetett, emberi nemünk-
ből soha ki nem fejlődhetett, emberből Istenné 
soha nem tökéletesedhetett. Csak isteni élete 
tudatában mondhatta magáról : »En vagyok a 
feltámadás és az élet«. 

Viszont csak ennek az isteni élethatalom-
nak birtokában támaszthatott halottakat ós csak 
ennek az erőnek érzetében mondhatta mind ezt: 
»A ki hisz én bennem, soha meg nem hal«. Más 
helyen m e g : »A ki én bennem hiszen, örök élete 
van annak«; ismét másut t : »En élek, ti i sél tek« 
vagy : »Azért jöttem, hogy életök legyen ós bő-
völködjenek«; vagy: »En vagyok a szőlőtő, ti 
(a tanítványok) a szőlővesszők; a ki én bennem 
marad, az sok gyümölcsöt terem«. A Jézussal 
való emez élő összeköttetést a tanítványok aztán 
tovább fejtik. János szerint: »A kinél a Fiú va-
gyon, annak élete vagyon«; Pál apostol szerint 
a keresztyén ember »új teremtményei, kiben a 
Jézus Krisztus él. 

így tanítja ezt az Isten igéje. De mit szól 
hozzá a tudomány s épen a természet tudomány? 

Drummoncl szerint (Természeti törvényt 1 36. 
lap.) : »Mindenféle élet a különböző környezettel 
való összhangban áll. A művész élete a művé-
szettel, a zenészé a zenészettel van összhangban. 
Az örök élet, a tökéletes környezettel való meg-
szakítás nélküli összhangban állcc. Tudományos 
igazság ez, melyet, Spencer Herbert ekként fe-
jez ki : »Az élet tökéletessége arányban van a 
környezettel való összhang tökéletes voltával. 
Az élet akkor lesz tökéletes, ha az összhang 
is tökéletes«. (Principles of Bislegg 82. 1.). Ezt 
az igazságot tanítja az Istenigéje is. Azt mondja 
Jézus : »Az az örök élet, hogy tégedet egye-
dül ismerjenek igaz Istennek és a kit elbocsá-
tottál, Jézust Krisztustcc. E szerint a keresztyén 
ember örök életét »az igaz Istennel ós a Jézus 
Krisztussal való« teljes és folytonos összhang 
hozza létre és tartja fenn«. A ki hisz és él a 
Krisztusban, soha meg nem hal. A ki az örökké 
élő Krisztussal állandó életközösségbe lép, az 
soha meg nem hal, vagy ha testileg meghal 
is, él. 

Istenigéje a természet tanítása szerint te-
hát : Krisztus a feltámadás és az élet. Az örök 
élet, mert az Örökkévalóból és az Örökkévaló-
ban való élet. »A tökéletes környezettel való sza-
kadatlan összeköttetés«. Mert a Krisztus környe-

zete nem változik soha. Az Örökkévalósággal 
való összeköttetés ez. A muló évek semmi hatás-
sal nincsenek rá ! Rothadás nem fenyegeti. Túl-
éli a halált. A sír nem árt neki. (Drummond: 
Term. törv. 146. 1.) Ez az első okunk a húsvéti 
örömre. A Krisztus diadala a halálon. A hatal-
mas, örvendetes isteni biztosítás: »En élek«. 
A diadalmas megnyugvás : »Tudom, liogn az én 
Megváltóm él«. 

Ámde a Megváltó, mint az Élet Fejedelme, 
nemcsak diadalt vett a halálon ; nem csak azt 
mond ja : »En vagyok a feltámad as es az élet«. 
De azt is hozzá teszi: »A ki hiszen és ól ón ben-
nem, soha meg nem hal« ; »én élek, ti is éltek«. 
Ti is éltek! Lehetséges-e ez? Is tenigéje szerint 
igen ; mert az élet felülről jő, mert Krisztus éle-
tet ad a benne hívőknek, a vele élőknek ; mert 
Krisztus szer in t : »A ki hiszen ón bennem, örök 
élete van annak«; mert Krisztus átöntbeti erejét, 
kitöltheti lelkét, átplántálhatja szentségét, vált-
ságát a benne hívőkbe, a — szentírás tanítása 
szerint. De hát a tudomány szerint? »Ma már 
mindenki elismeri, hogy élet csak élőtől eredhet.a 
(L. Huxley, Tyndall stb. véleményét Drummoncl 
i. m 32—33. 1.). Ez az úgynevezett biogenizis 
elmélete, mely a Szentírásnak is ősi tanítása, 
mely e tárgyra nézve így módosul : felülről jön 
a világosság, Krisztustól a megváltás, Szentlélek-
től az újjászületés. Más szavakkal : a szellemi 
élet az élő Szellem ajándéka, a szellemi ember 
»felülről született új teremtménye s nem termé-
szetes fejleménye a természeti embernek. A szel-
lemi élet eme biogenetikus törvénye szerint 
az ember csak az Elet Fejedelmétől vehet úgy 
újjászületést, megváltást, miként örök életet is. 
Ekként nyer megvilágíttatást a tudománytól 
a régi keresztyén tanítás : »élek többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus; a mely éle-
tet a testben élek, az Isten Fiának élete 
által élem; Krisztus ereje által átváltoztatunk az 
Ö dicsőséges ábrázatjáracc, miként Pál mondja : 
»A kinél a Fiú vagyon, annak élete vagyon, a 
kinél nincsen a Fiú, nincsen annak élete«, amint 
János írja. Krisztus által mi is élünk : ez a má-
sodik nagy okunk a húsvéti örömre. Igen, mert 
Krisztus a hit által a mi életünkbe plántáltatván, 
ezáltal isteni életerőket nyerünk, mint az oltás 
által megnemesített gyümölcsfa Szellemi orga-
nizmusunk az istenség élet-erőiből táplálkozik. 
Erkölcsiségünk az örök tökéletesség kútfejéből 
frissül, éled, nemesül meg. Vallásunkban lehull-
nak az emberi burkok s a tiszta isteni mag 
táplálja, tökéletesíti és szenteli azt meg. 

Ily úton haladva, a kijelentés ós a tudo-
mány együttes világánál, mi is oda jutunk, hogy 
Jézus kérdésére : »Hiszed-e ezt ?« Mártha sza-



vaival mi így felelhetünk : »Igen, Uram, hiszem, 
hogy te vagy az élő Istennek a Fia« (János 
X I : 27.). 

Se. F. 

ISKOLAÜGY, 
Néhány szó az iskolai biblia kérdéséhez és 
még valami vallástanításunk érdekében. 

Azzal kezdem, hogy illesse elismerés Adorján Ferenc 
urat azért, hogy mindnyájunk lelkét — kik a vallástaní-
tás mezején munkálkodunk — régen és mélyen foglalkoz-
tató, egyszersmind nagyon fontos eszmét : az iskolai bib-
lia eszméjét felszínre hozván, tárgyává tette azt vallás-
tanításunk oly nagyon szükséges reformjának. 

Nem akarom én, a m á r megírottak után, bizonyít-
gatni az iskolai biblia szükségességét, mely bizonyítgatás, 
azt hiszem, fölösleges is vo lna ; csupán egy eddig még 
nem említett szempontot akarok a közfigyelembe ajánlani , 
a mely szempont szerintem szintén szem előtt tartandó, 
iskolai bibliánk tervbe vett megkészítésénél. 

Mindnyájan tudjuk azt, hogy a bibliát, ezt a mél-
tán úgynevezett »könyvek könyvét* más szemmel nézi 
a theologus, mással a nem theológus. A mi amar ra kor-
és vallástörténelmi, meg sok egyéb szempontból becses, 
ugyanaz a laikus előtt sokszor érthetetlen, ha ugyan nem 
megbotránkoztató. S minthogy az iskolai biblia szükség-
képen magával hozná ennek a családba való bevitelét 
is; — de meg az iskolai évek eltöltése után is csak ott 
maradna az a családban, — én úgy szeretném azt meg-
szerkesztetni, hogy ott, a családban is szolgálatot tehe tne ; 
vagyis hogy lenne az iskolai biblia egyúttal családi bib-
lia is. Ezéri tehát vigyázni szeretnék arra, hogy az ne 
legyen csupán kivonata a mi tisztes öreg bibliánknak — 
mely által könnyen rovására lehetne úgy az összefüggés-
nek és megértésnek, mint épen e miatt a k ívánatos épí-
tésnek is; — hanem m a r a d n a az iskolai a lakjában is 
annak, a m i : vallásos és erkölcsi életünk kiapadhatat lan 
kincses bányá ja , melyből az apák is, anyák is minden-
kor meríthetnének, — s melyet aztán nem kellene elzárni 
a sublót fiókjába, hogy a gyermekek kezükbe ne vegyék 
olvasgatni. Míg tehát ez a szempont egyrészről még in-
dokoltabbá teszi az iskolai biblia létrehozatalát , — más-
részről nagy elővigyázató^ komoly studiumot igényel, 
melyet sikeresen végezni ambciója tárgyát képezheti nem-
csak minden vallástanárnak, de bármely kiváló szak-
embernek, mondjuk theologiai profeszornak i s ; bár más 
oldalról elismerem, hogy val lástanáraink közelebb állanak 
a figyelembe veendő igények ismeretének forrásaihoz, ők 
foglalkozván közvetlenül a gyermekek és ifjak nagy se-
regével. 

Nem ismerem sem az angol, sem a német említett 
iskolai bibliákat s így nem tudom, hogy alkalmasak-e 
azok a mi viszonyaink között a szükséges cé l ra ; alkal-

masak-e pl. családi bibliának is ? Ha igen, úgy ültesük 
át valamelyiket, ha így kevesebb fáradságba és költségbe 
kerülne, mint az egészen új szerkesztés. Bár megvallom, 
hogy én nem takarékoskodnám oly nagyon a fáradsággal: 
Bő kamatot hozó volna az, melyet nem sa jná lha tna 
senki, — sem önmagától, sem egyházától. De épen mert 
ennyire szép tőkének tekintenék én egy ily — bár fá-
radságos munka eredményként létrejött — iskolai és egy-
úttal családi bibliát, s bár égető szükségünk van reá, 
mint vallástanításunk legfontosabb eszközére; — mégis 
nem szeretném elsietni a dolgot, csak azért, hogy pl. egy 
esztendővel előbb juthassunk birtokába. Ha már eddig 
el voltunk nélküle, egy esztendeig még ellehetünk. 

Az én véleményem tehát az volna, hogy vizsgál-
tassuk át mindenek előtt pár hozzá értő emberrel az em-
lített idegen nyelvű iskolai bibliákat s mondjanak azok-
ról véleményt (az átvizsgálás alatt szépen kibontakoznak 
azok a szempontok is, melyek vezették az idegen szer-
kesztőket s ezek bizonyosan tanulságosak lehetnek reánk 
nézve is). Majd megválik azután , hogy mit kell leghe-
lyesebben cselekednünk: átültetést-e, vagy egészen új 
munkát. 

* * 

És 
most még valamit vallástanításunk é rdekében! 

Általános és gyakori a panasz vallástanáraink aja-
kán, hogy tanulmányaik s végzett munkájuk után nem 
részesülnek sem anyagi, sem erkölcsi megfelelő ju ta lma-
zásban. Ehhez akarok én ez alkalommal hozzászólani ; 
mert megyőződésem, hogy vallástanáraink jogi és anyagi 
viszonyainak rendezése nélkül, bármily nagy indrustiávai 
és pedagógiai ügyességgel já runk is el vallástanításunk re-
formálásában, csak fél munkát végeztünk. 

Az ú. n. főgimnáziumi rendes val lás tanárok ügye, 
sok vajúdás után, majd csak dűlőre jut már a minden-
ható á i lamkormánv közbelépésével, illetve segítségével. A 
közoktatásügyi miniszter megbízottai ugyanis az egyes 
iskolákkal, legalább az ú jabb időben, megkötött szerző-
désekben, kifejezetten is bevétetik a szerződés pontozatai 
közé, hogy a teljes főgimnázium 13 rendes tanára között 
egy rendes val lástanár is szerepeljen, ugyanolyon java-
dalommal, mint a többi szakok tanárai . Tehát egyetemes 
konventünk nemes és életrevaló intézkedésének megvaló-
s í tásában, a magas kormány az államsegélyes iskoláknál, 
nemcsak hogy út jában nem áll, sőt t ámngatására siet fe-
lekezetünknek, — a mennyiben a nyújtott segítség meg-
állapításánál, illetve az évi szükséglet felvételénél, egy 
rendes vallástanári javadalmat is mindenütt számításba 
vesz. De még tovább megy az á l l amkormány: felveszi 
az ekként megválasztott rendes vallástanárt a középis-
kolai tanári nyugdíjintézetbe is. Hát ez szép dolog, jó 
dolog s nagyon rendén is van így! De hát azok a többi 
vallástanárok vagy katekheták, a kik nem saját iskoláink-
ban, hanem állami, községi vagy épen más felekezetű s 
nem is egy, hanem több középiskolában, alsó és felső 
fokú népoktatási intézetekben tanítanak, — mely intéze-



tekben növendékeinknek vallásos oktatása szintén első 
rangú, vagy talán még elsőbb rangú kérdésünk — hol 
keressék, kitől várják helyzetüknek javítását, jövőjüknek 
valamelyes biztosítását ? Az állam és községek nem tö-
rődnek velük ; legfeljebb — ott a hol — valami csekély 
tiszteletdíjat adnak munkájukért, de jövőjükre, családjukra 
nem gondolnak. Hát az ilyen alkalmazású vallástanáraink, 
a kik pedig rendes főgimnáziumi vallástanárok képesíté-
sével azonos — s legtöbb esetben szintén nem valami 
selejtes lelkészi oklevél alapján választatnak s működnek 
anyaszentegyházunk érdekében — hova forduljanak se-
gítségért s munkásságuk méltányolásáért ? Bizony, nem 
fordulhatnak másuva, mint az egyházhoz, melynek ügyét 
szolgálni ők is sorompóba állottak; épen olyan erővel, 
épen olyan lelkesedéssel, mint lelkipásztoraink. 

Úgyde mit tapasztalunk e tekintetben, akár a hiva-
talos egyház, akár egyes lelkészeink részéről? Azt, a mi 
felett panaszkodik — és méltán — Keresztesi Samu is 
(Prot. Egyh. s Isk. L. f. é. 8 sz.), hogy a megválasztott, 
tehát állandó álláson levő katekhetákat nem tekinti lel-
késznek sem egyik, sem másik. De hát miért nem ? Épen 
ez a megfejthetlen kérdés én előttem. Nem tesznek azok 
akár az egyetemes egyháznak, akár egyik-másik egyhá-
zunknak annyi szolgálatot, mint egy 300—400 lelket ve-
zérlő lelkipásztor? Nem érdemlik azok, akár a hivatalos 
egyháztól, hogy lelkészeknek nevezze, akár egyik-másik 
nagy gyülekezet lelkészétől, hogy tiszttársainak tekintse 
azokat a vele egyenlő oklevéllel működő embereket, a 
kik neki nélkülözhetlen munkatársai ; nevelvén gyülekeze-
tének gyermek és ifjú seregét a Úr félelmében, az evan-
géliom szellemében, s így mintegy alapot vetvén neki 
az ő saját munkájához ?! Vagy mert nem a gyülekezet 
egyeteme, hanem csak az egyháztanács választotta ? ! 
Hát kevesebb értékű egy kisebb számú, de értelmileg 
magasabb fokon álló egyháztanácsnak a bizalma, mint 
a nagy közönségé? Én nem merném ezt állítani. 

Nem régiben hallottam, hogy egy tehintélyes egy-
házunk tanácsa megválasztván az ő katekhetáit, felvette-
tett a választó gyűlésben egyik egyháztanácsos által az 
a kérdés, hogy vájjon úgy választassanak-e az illetők, 
hogy a lelkészi gyámegyesületnek is tagjai lehessenek ? 
Nagy egyhangúsággal hangzott a kérdésre a tanácsban a 
közvélemény: természetesen! Tehát akkor rendes lelké-
szeknek kell őket tekintenünk, — mondották egyesek. 
De már ez ellen a jelen levő lelkész úr aztán tiltakozott. 
És tiltakozásának lett is foganatja, mert az illetők ma 
is ott vannak a kápláni lisztában, a hol pedig csak név-
leg és nem tényleg szerepelnek, a mennyiben püspöki ren-
delkezés alatt nem állának, s állásuktól csak fegyelmi 
eljárás utján mozdíthatók el, ép úgy, mint bármely gyüle-
kezet lelkésze. 

Hát azt kérdem én teljes tisztelettel — s kérdhetik 
az illetők is, fontos kötelességük teljesítésének tudatában 
önérzettel: -— hogy ugyan csorbát ütne-e az bármely 
illustris egyházunk, illustris lelkészének nimbusán, ha az 
ő oldala mellett működő, az ő munkája terhében osztozó 

s vele egy alapon (lelkészi képesítésen) álló katekheta, 
esetleg valaki által tisztelendő lelkész úrnak neveztetnék? ! 
Avagy bánthatná-e, vagy megkisebbítené-e az ő tekin-
télyét, ha az a tiszteletes férfiú, (talán némelyik már nem 
is olyan ifjú !) vele az egyháztanácsban, egyházmegyei 
gyűlésen, esetleg a tanügyi bizottságban egy teremben ülne 
és szerezné tapasztalatait mindezen helyeken, vagy igye-
keznék a már szerzetteket érvényesíteni; s mindezen 
tanácskozásokból aztán új ingert, új lelkesedést vinne ki 
napi munká jához? ! Én azt hiszem hogy nem! De hogy 
gyülekezetünk tagjaira az a tapasztalat, mely szerint 
látná, hogy az ő vallásoktatóját — nyilván munkájának 
nagy jelentősége miatt — megbecsüli a hivatalos egyház 
is, jó hatással lehetne: ezt meg aztán készséggel elhiszem. 

Olyan véleményt is hallottam egy tekintélyes és 
méltán nagyrabecsült lelkész ajkáról, hogy a vallásoktatás 
még magában nem elég alap és jogcím (lelkészi oklevél 
alapján végzett vallásoktatásról van itt is szó), hogy valaki 
lelkésznek tarthassa magá t ; kötelezni kell hát katekhe-
táinkat lelkészi szolgálatra is, hogy a segédlelkészek név-
sorában megtarthatók legyenek. Hát itt is kérdem kellő 
tisztelettel, de egyszersmint szeretett egyházam igaz ér-
dekéért dobogó szívvel : a vallásoktatás nem lelkészi 
funkció ? ! Nem ugyanazt végzi a lelkipásztor a katedrá-
ban, — bár magasabb fokon és szélesebb alapokon, — az 
élet nagy iskolájában járók előtt, mint a mit a hit és 
erkölcs oktatója a tanteremben?! Ha eddig elnéztünk is 
az efféle vélemények felett s megengedhetőnek tartottuk 
egyesek — itt-ott talán lelkészek — részéről is, hogy a val-
lásos oktatást másod- vagy harmadrendű kérdésnek tekint-
sék ; lehet-e ezt napjainkban továbbra is így hagynunk, 
a mikor szinte szállóigéjévé lett hivatalos és nem hiva-
talos ajkaknak vallásoktatásunk fontossága, s egyházunk-
nak életben maradását (mert hódításra egyelőre szinte 
gondolni sem merünk) leginkább ettől várják ?! 

Nem modom én, hogy ne végezzen a hitoktató 
úgynevezett lelkészi szolgálatot is, ha ideje engedi, ambí-
ciója készti. Még azt sem mondom, hogy ne kötelezzük 
őt ilynemű szolgálat teljesítésére is, ha az egyháznak 
igazi érdeke úgy kivánja (hiszen egy lelkész pályát végzett 
embernek nem szabad válogatnia az Úr szolgálatának 
különböző eszközeiben). De itt két dologra aztán mégis 
vigyázznnk. Gondoljuk meg ugyanis először mindig azt, 
hogy az a vallásoktató, midőn hetenkint 16—20 órán 
át tanít, esetleg konfirmációi oktatást is teljesít, már 
akkor egy egész ember munkáját végzi, melyért magáért 
is megérdemli a mindennapi kenyeret, s nem szükséges 
azt neki még valamivel külön is megszolgálnia ; és meg-
érdemli — különösen ha egész lélekkel végzi munkáját 
— hogy a kötelesség teljesítése után felmaradt szabad 
idejét nyugalomra s talán önlelkének épülésére fordítsa. 
Legyünk vigyázók másodszor arra is, hogy soha se kény-
szerítsúk vallásoktatóinkat lelkészi szolgálatra, olyan indoko-
lással, hogy ezzel mentik csak meg lelkészi jellegüket; 
mert mire alkalmasabb az ilyen felfogás, mint arra, hogy 
épen a vallástanítással foglalkozók lelkében feltámadjon 



az a kérdés, hogy hát tulajdonképen csakugyan olyan 
fontos-e az ő működésük, mindenapi munkájuk, mint a 
melyennek elöljárói állítják ? Pedig mentsen Isten benőn-
ket az efféle gondolatnak csak megfogamzásától is! 

Akad a vallásoktatónak az iskola falain kívül is 
tennivalója! Ott vannak a gyermek és ifjúsági istentisz-
teletek! Mily szép munkatér, mily kies mező és mennyire 
beleillik tulajdonképeni hivatásának keretébe i s ! Foly-
tatni az istenházában azt a munkát, melyet az iskolában 
elhagytunk ; életet önteni, lelket lehelni az iskola poros 
levegőjében csak félig feldolgozott, kemény, néha száraz 
anyagba: mily lelketemelő és gyümölcsöt hozó foglalko-
zás egy hivatását felfogó és munkájában kellőleg méltá-
nyolt vallásoktató részére ! És itt aztán már igazán mun-
katársává válik a lelkipásztornak; mintegy jobbkezeként 
áll oldala mellett, kézen vezetve adván át neki az igaz-
ságért szomjúhozó, a vallás boldogító áldását már érezni 
kezdő, erkölcsileg még tiszta, de az erkölcsi fogalmak 
iránt már érzékeny, Istent félő és tisztelő, az egyházsze-
retet drága magvainak csiráját már szívükben hordozó 
ifjú növendéksereget. így képzelek én el egy vallásokta-
tót az Ő magasztos munkájában, anyagi és erkölcsi elis-
merés kíséretében, a lelkipásztor igazi munkatársának, 
valódi jobbkezének, — magát is igazi lelkésznek. 

De hát — fájdalom — nem így van! A mai vi-
szonyok csak arra valók, hogy azok az ifjú Timotheusok 
a kik tudós és lelkes tanáraiktól maguk is lelkesedést 
merítve, a legnemesebb indulatoktól vezettetve léptek ki 
az éleibe s életpályájuk esetleg — akár szívüknek irány-
tűje után. akár a sors szele által hajtatva — a vallásta-
nítás kikötőjében vetett horgonyt: pár esztendei lelkes 
bár, de még csak kísérletező munkásság után, egy egész-
életet megmérgező csalódással gazdagon, reményeik tel-
jesülésében pedig szegényen menekülnek — ha ugyan 
még menekülhetnek — az egyháznak gyengén védő szár-
nyai alól oda, a hol több elismerésben és több gondos-
kodásban részesülnek feljebbvalóik részéről munkájuk 
után. Menekülnek sokszor épen azok, a kikben elegenő 
erő lelt volna arra is, hogy vallástanításunk ügyének ki-
válóbb szolgálatot is tegyenek. Pedig bizony nem olyan 
sokan vagyunk, hogy mindannyiunkra szükség ne volna! 

Hát bizony olyan bajok ezek, melyeken okvetlenül 
és gyorsan kell segítenünk, ha azt akarjuk, hogy vallás-
tanításunk bármely fokon ne csak egyes kezdő emberek-
nek kísérletező szárnypróbálgatása, avagy sokszor csak 
grádusa, hanem a kipróbált férfierő alapos munkája legyen, 
melyhez nem pár esztendő, hanem egy teljes emberi élet 
szükséges. S talán vallástanításunk, illetve vallásnevelé-
sünk komolysága és fontossága meg is érdemli, hogy 
egy egész életet szenteljünk reá ? ! . . . 

Nem volt szándékom a részletekbe bocsátkozni an-
nak kimutatásánál, hogy mit kell tennie egyházunknak 
vallástanításunk érdekében a jelzett irányban. Inkább 
csak arra akartam rámutatni, hogy mit nem teszünk 
meg, a mit egy kis jóindulattal, méltényossággal, itt-ott 
talán az egyéni képzelt érdekeknek háttérbe szorításá-

val, — meg egy kis életrevaló politikával könnyű szer-
rel megtehetnénk addig is, míg egyházi törvényhozás út-
ján tisztázhatnánk a helyzetet; — mert azt hiszem, hogy 
a legközelebbi jövőben már ez elől sem lehet kitérnünk 
— anyaszentegyházunk igazi érdekében. Oda állítom én 
ezt a kérdést: katekhetáink jogi helyzetének tisztázását 
még a fizetésrendezés elébe is, abban az erős meggyő-
ződésben, hogv a mikor egyházunk az ő vallástanítással 
foglalkozó szolgáit megbecsüli, ugyanakkor önmagát be-
csüli meg s magának teszi a legnagyobb szolgálatot. 

Természetes, hogy ezután mindjárt komoly megfon-
tolás tárgyát kell hogy képezze a kérdésnek anyagi oldala 
is. Itt aztán én is azt«mondom, hogy addig is, míg 
messzebb menő intézkedéseket tehetnénk (pl. a nyugdíj 
késdését valahogy megoldhatnánk), adjunk mindenütt, leg-
alább a rendszeres állomáson levő katekhetáinknak annyi 
fizetést, a megfelelő korpótlékokkal, mint a mennyi van 
a kezdő rendes gimn. tanárnak. Hiszen tesznek a kate-
kheták mindenütt egyházunknak annyi szolgálatot, mint 
a gimn. professzorok ; tanulmányaik is igénybe vesznek 
épen anyi időt, mint gimn. tanárnak az ő pályájának 
megfutása; rendesen együtt is élnek velük ugyanazon 
társadalomban (s kívánatos is, hogy ott éljenek), ugyan-
azon megélhetési — városi — viszonyok között. 

A hol pedig még nincs, de a körülmények követe-
lik, szervezzünk mindenütt állandó katekhetai állásokat! 
Mit is tehetnénk ennél a mai viszonyok között egyhá-
zunk javá ra üdvössebbet, különösen nagyobb városainkban, 
a hol mindenütt szinte lét harcát kell megvívnunk a hatal-
masan előre nyomuló róm. kath. felekezettel, mely nagy ap-
parátussal s jól szervezett hadsereggel dolgozik mindenütt 
anyaszentegyházunk megrontására?! Mit tehetnénk külö-
nösen ott, a hol népiskoláinkat — ezen mindenkor erős 
várainkat — is feladtuk, akár az államnak, akár a köz-
ségnek?,! Ily helyeken az erkölcsi felelősségnek szinte ter-
hes súlya nehezedik egyházi elöljáróságaink vállaira, mely 
elől kitérni napjainkban már a mikor szinte a politikai vi-
szonyok is egyházunk érdeke ellen látszanak formálódni, 
könnyen kiszámítható veszedelem nélkül nem lehet 

Távol minden személyi vonatkozástól avagy célzás-
tól — ne is keressen ilyet szenki soraimban, sem azok 
háta megett, — egyedül egyházunk jól felfogott érdeké-
ben láttam szükségesnek ezeket elmondani, melyeket velem 
együtt — hiszem — mások is éreznek Egyházunk 
jövőjének meggondolása s a szeretet lelke vezéreljen mind-
nyájunkat ; vezérelje különösen intéző köreinket és fér-
fiainkat ezen a téren is. Többet használ ez az ügynek a 
hatalom minden parancsszavánal, ez magában csak szol-
gákat és robotmunkásokat nevel, az pedig meleget ad a 
szívnek, erőt a léleknek, — s erre van nekünk különösen 
szükségünk napjainkban ! 

Kiss Zsigmond. 
vallástanár, 



A tanárkörök szervezete és működése egy 
félév alatt. 

(1898. szeptember. — 1899. február.) 

(Folytatás és vége.) 

IV. 

A fiumei kör munkásságából említjük még meg a 
január 25-ki (4-ik) köri ülésen hozott azon indítványt, 
hogy a tavaszi felolvasásokat a fiumei »Tisztviselők Egye-
sületével* karöltve határozta megtartani, a mennyiben a 
nevezett egyesület a fiumei magyarság szellemi és társa-
dalmi középpontja s így a felolvasások is ott nagyobb 
érdeklődésre számíthatnak, mint a gimnáziumi nagyterem-
ben. Helyesen ! Csak ki a nagyközségbe! Ne várjuk, hogy 
a hegy menjen Mohamedhez . . . Ha ekként, a községhez 
mi viszszük ki a tudomány fáklyavilágát, akkor valósul 
meg igazán az University Extension. 

A gyűlés felolvasó pontját dr. Csapltay István érte-
kezése képezte a »Képzőművészeteit tanításáról a közép-
iskolákban« cím alatt. Szóló dr. Alexander Bernát és 
Láng Nándornak a Közlönyben idevonatkozó fejtegetései-
vel nem ért egyet. Hosszasán fejtegeti, hogy a müizlés 
fejlesztése ugyan kötelessége az iskolának, de a techni-
kai szempontok a középiskola keretében meg nem va-
lósíthatók. A képzőművészetek egyetlen egy ágát lehetne 
talán sikerrel művelni a középiskolákban, s ez az építé-
szet. Az építészeti remekművek szemléletéből merített 
műérzék aránylag a legkevesebb technikai ügyességet 
igényli; de a többi művészet technikája nem lehet a kö-
zépiskola feladata, s itt inkább az elméleti részszel kell 
beérni. Ezen elméleti képzés leginkább azon tanároknak 
volna a feladata, a kik irodalmat tanítanak. 

A felmerült diszkussziók után a kör a művészeti 
oktatás irányában elfoglalt álláspontját a következőkben 
összegezte : 

1. A képzőművészetek tanítása a középiskolákban 
külön tárgyat nem képezhet, hanem a rajzot alapul véve, 
a többi tárgyakkal kapcsolatban volna tanítandó. 

2. A technikai rész egyes, a szabadkézi rajz tan-
tervén megejtendő módosításokkal tökéletesíthető. 

3. A. középiskolák a szép iránti fogékonyság felköl-
tesére és ébrentartására szükséges gyűjteményekkel láttas-
sanak el; legyenek azon helyzetben, hogy a művészet 
remekeit sikerült reproductióban bemutathassák a növen-
dékeknek és ezenkívül iparkodjanak — a hol lehetséges 
— képtárak és műgyűjtemények látogatása által a tanulók 
szépérzékét fejleszteni. 

4. Mint minden tárgynál, ügy itt sem törekedhetik 
a középiskola összefüggő rendszerre, totalitásra, hanem 
csak impulzusokat adhat (alere f lammam!). 

5. K a s s a i k ö r . Szeptemberi első ülését inkább 
csak alakulásra és arra használta fel, hogy dr. Gerevicli 
Emil elnök felhívására a kör tagjai mindnyájan beléptek 
a Kassán alakult Nemzeti szövetség-be. — A 2-ik (nov. 
29.) ülésen a központból leküldött ügyrendi szabályzat-
nak megvitatása és elfogadása után dr. Gerevich elnök 
a polgári iskola reformját tűzi ki tárgyalásra, jelezvén, 
hogy leginkább két vélemény látszik előtérbe helyezkedni: 
egyik a hét osztályú s érettségivel záródó tanfolyamot 
helyesli ; másik a négy osztályú mellett tör lándzsát, a mely 
az elemi tanulmányok betetőzésére szolgálna. A közokta-
tási tanács némileg eltér a két nézettől, a mennyiben, a 
porosz és osztrák felső polgári iskolák mintájára, a négy 
alsó osztály fölé, külön igazgatás alatt, még három osz-
tályt kíván emelni. Dr. lakács Menyhért fögimn. igazg. 

tiltakozik az ellen, hogy a hét osztályú polgári iskolát pár-
huzamba állítsák a gimnáziummal és reáliskolával, hiszen 
a gimnáziumot és reált csak nemrégiben is egyesíteni 
akar ták! Minek ezt most még egy harmadikkal kompli-
kálni? Indítványozza a négy osztályú, befejezett öncélú 
polgári iskolát, a mely a gimnázium és reáliskolával kon-
venienciában ne álljon. Azt azonban megengedhetőnek 
tartja, hogy a jobb tanulók a középiskolába léphessenek 
s viszont innen a gyengébbek felvehetők legyenek a pol-
gári iskola megfelelő osztályaiba. Ha valaki önkéntességi 
jogot óhajt elnyerni, tanuljon az ezt nyújtó iskolákban ; 
maga ez nem elég ok a polgári iskolának emelésére. — 
A kör ezen indítványa értelmében határozott, s kimondta, 
hogy a polgári iskolai tanítók méltányosabb elbánásban 
részesüljenek. 

A kör 3-ik (febr. 3.) ülésén dr. Takács Menyhért 
alelnök azt az örvendetes jelentést tette, hogy egyszeri 
felhívására a tagok 18 népszerű előadást jelentettek be, 
melyeket a rendező bizottság (febr.—március hónapban) 
kilenc estére osztott be, még pedig :J 1. dr. Takács 
Menyhért : A régi rómaiak családi élete. 2. Sudy János : 
Mozaik a keleti határszélről. 3. Kende János: Mokány 
Berci. 4. Kemenczky Kálmán: A mai Görögországról. 
5. Baczoni Albert : Szent Anna tava és a torjai Solfa-
tára. 6. Szabó Adorján: Pogány apácák a régi Rómában. 
7. Dr. Bodnár Virgil: Seneca Octáviája. 8. Kemenczky 
Kálmán: Lyrai költeményeiből szaval 9. Hoffmann Ar-
nold: A tengeri ütközet. 19 Bóbita Endre: A Falb-féle 
időjóslás. 11. Rafael művészete. 12. Die t i Lajos: A szín-
képelemzés és alkalmazása a csillagászatban. 13. Krauze 
Ervin: A nyelvtanulásról. 14. Vali Tibor: A kurucdalok 
komikus alakjai. 15. Straehe Tivadar: Molierei typusok. 
16. Dr. Stuhlmann Pat r ik : A művészi izlés különféle-
sége. 17. Gérecz Károly 18. Kemenczky Kálmán: 
A nőkről. 

A belépő jegyek díját a kör a tavalyihoz hasonló 
módon állapította meg, t. i. az egész ciklusra 1 frt, egyes 
előadásra 20 kr. A tiszta jövedelem most is a tanári 
árvák és özvegyek fundátiójához csatoltatik. 

Ezek után Takács Menyhért dr. főgimnáziumi igaz-
gató előadása került napirendre ily címen : Mit tehet a 
középiskola, a művészeti oktatás dolgában ? Az előadó szé-
les látókörrel, nagy tapasztalattal, körülményesen és be-
ható részletességgel foglalkozik a felszínre hozott kérdés-
sel. Jogosnak ismeri azt a panaszt, hogy nálunk kevés 
a művészetekhez értő s még kevesebb a művészeteket 
pártoló közönség; de képtelen dolognak tartja, hogy a 
középiskola segítsen ezen a bajon. Ebben az irányban a 
formális műveltség tényezőinek ügyes alkalmazásán ki-
vül. a minők : az ifjú léleknek nemes eszmékkel való gaz-
dagítása, a szív megtermékenyítése eszthetikai érzelmek-
kel s az elme fogékonynyá tétele mindamaz ismeretek 
iránt, melyeket a művészetek örökítenek meg számunkra 
— egyebet nem tehetünk. A mi ezután következik, neve-
zetesen a rendszerbe foglalt művészeti oktatás és tapasz-
talatszerzés a képzőművészet remekeinek szemlélete ál-
tal, az már a főiskolák és egyetemek dolga. A középiskolai 
tanterv keretébe a művészeti oktatást, mint külön stu-
diumot beilleszteni nem volna célszerű; egyrészt azért, 
mert korai dolog volna ; másrészt, mert túlterheléssel járna 
s az eddigi diszciplinák rovására érvényesülhetne csupán. 
Annál inkább lehetséges, sőt szükséges is, az eszthetikai 
nevelés eszközeinek gondos felhasználása a jelenlegi tan-
tárgyak körében, elkezdve a vallástantól egészen a termé-
szettudományokig . . . Az iskolai gyűjtemények gondos 
összeállítása elég módot nyújt, a művészeti érdeklődés 
éb ren ta r t á sá ra . . . Fejtegetéseit — melyek során az önképző-



körök ez iranvba tereléséről is megemlékezett — a követ-
kező inditványnyal végezi: 

Mondja ki a kassai kör, hogy a művészeti oktatás-
nak, mint külön tantárgynak behozatalát célszerűnek nem 
tartja. Mondja ki továbbá, hogy a művészetek iránti 
érdeklődés és fogékonyság nevelésére, szóval az esztheilkai 
műveltség tényezőinek fölhasználására minden eddigi disz-
ciplína körében alkalmat kell nyújtani. Mondja ki végül, 
hogy a készülőben levő új tanterv s a hozzá fűzendő 
utasítások részletesen jelöljék meg mindazt, a mit a mű-
vészeti előképzés szempontjából a középiskolában taní-
tani szükséges. 

Beható szép eszmecsere után a kör az indítványt 
magáévá tette. 

6. K o l o z s v á r i k ö r . A pozsonyi és temesvári körök 
mellett egyik legtevékenyebb vidéki kör. Február végéig 
hat ülést tartott a folyó tanévben. Szemlénket a 2-ik ülé-
sen kezdjük, a melyet a kör Szamosujvárt tartott okt. 
havában. Klamarik János nyug. államtitkár haláláról az 
elnök megemlékezvén, özvegyéhez részvétirat intéztetett. 
Következett Feczkó János helyi főgimn. tanárnak radiká-
lis alapon tartott félolvasása. A tanulók osztályosásának 
szempontjai s a tanjegyek cim a. Ebben sok olyan üd-
vös eszmét vetett fel, melyek a tanügyi körök tanácsko-
zásainak még sokszor lesznek hálás tárgyai Az osztályo-
zás életbe vágó fontosságát hangsúlyozva, rámutat annak 
nagy körültekintést követelő feladatára, a mely teljesen 
a tanár belátására lévén bizva, egészen a lelkiismeret 
dolga. Az osztályozás helyes szempontját keresve, a közép-
fokú iskolázás célját s tényleges állapotát kell szemügyre 
venni. Már pedig ha a középfokú iskolázás célja az álta-
lános műveltség megszerzése: akkor — az osztályozás helyes 
szempontja nem az ismeretek tömege, hanem a gondol-
kodás helyessége, józansága, világossága, az érzület nemes-
sége, a kötelességtudás és teljesítés a szép, jó és nemes 
iránti készség és a jellemesség. így a mai középiskola 
nem a bevallott célja felé tör, hanem eltérő irányt vett. 
Képesítéseket osztogat jeles, jó, elégséges jegyű bizonyít-
ványokkal. Úgyde a gyakorlati célokra tekintettel, az 
osztályozás legáltalánosabb és legészszerübb szempont-
jául a formális képzettség kínálkozik, az anyagot az 
ismeretek elemei képezvén. Ebből folyólag egyöntetű és 
igazságos lesz az osztályozás, ha alapjául az ismeretek 
bizonyos megállapított minimuma fog szolgálni. — A vise-
let elbírálásánál a tanulót csak az iskola s nem egyúttal 
az élet, az emberiség s a társadalom szempontjából né-
zik s ép ezért helyes is, ha a közéletben a viseleti 
jegyre nem adnak semmit. A »magaviselet« helyett meg-
felelőbbnek tartja az erkölcs szót s a dicséretes, megfe-
lelő és nem megfelelő jegyeket ajánlja a rosz elhagyásá-
val, mert erkölcsileg rosz tanuló iskolába nem járhat. 
— A tanulmányi jegyeket apasztandónak tartja, mert a 
kérdés csak az, hogy eleget tud-e a tanuló arra, hogy 
tovább haladhasson, vagy nem. Hogy jeles-e vagy jó, az 
a közéletben való állásfoglalására, vagy az egyetemen, 
teljesen közömbös. Arra az ellenvetésre, hogy a magasabb 
fokozatok eltörlésével a tanulásra ösztönző versenyt sem-
misítjük meg, azt feleli, hogy e verseny nemtelen indu-
latokat szülhet s a cél a műveltség és tudás, s nem a 
jutalom és az elismerés. Ezek után a következő indítványt 
terjeszti elő: 

1. Allapíttassék meg az egyes ismeretkörökben az a 
minimum, a mely nélkül a tanuló tovább nem haladhat. 

2. Az iskola a maga nevelő hivatásában szoros 
összefüggésbe hozassék a társadalom erkölcseivel, s erre 
való tekintetből alapítsa meg az u. n. viseleti jegyet. 

3. Ejtesék el a céltalanul elaprózott osztályozás; 

szállíttassanak le a tanjegyek kettőre: elégségesre és elég-
telenre. 

A felolvasásban kifejezett gondolatok tanulságos vi-
tákra adtak alkalmat, melyek azonban felolvasót állás-
pontjától eltéríteni egyáltalán nem tudták. Az ellenkező 
nézetek dacára is mindenben fen tartotta felfogását, mert 
meg van győződve, hogy eszméi előbb-utóbb megvalósul-
nak. A vitát dr. Márki Sándor elnök véleménye döntötte 
el, mindenik fél javára, annak constatálásával, hogy tel-
jesen határozott, megbízható kategóriákat fel nem állít-
hatunk. Annyi megcsontosodott nézettel állunk szemben, 
hogy van alapja azoknak, kik a mostani állapotot fen-
tartandóknak vélik. Ilyen akadémiai fejtegetéseknél par-
lamentáris módon dönteni nem lehet s ezért az javasolja, 
hogy nem mint indítvány, hanem mint a felolvasás ered-
ménye közöltessék a központtal, hogy az a többi körök-
kel is közölvén ez eszméket, alkalmilag egy közgyűlésre 
terjeszsze elő. 

A 3-ik (novemberi) ülésen dr. Márki Sándor elnök 
»Müizlés a középiskolákban« címen igen figyelemre méltó 
megnyitót tartott. Kiemelte, hogy a miniszter ismere-
tes rendelete nem akar új tárgvgyal újabb terhet rakni 
az ifjúságra, hanem hogy a történelem, földrajz, iroda-
lom és a rajz tanítása közben nagyobb tért nyissunk az 
eszthetikai ízlés és a mütörténelmi érzék fejlesztésének. 
Ők annak idején Budapesten elvitték tanítványaikat a 
nemzeti muzeumba, az országos és történelmi képcsar-
nokokba, a szobrokhoz, a műcsarnokba. Képgyűjteménye-
ket szereztek be, sajátkezüleg ragasztva kartonra ; szóval 
körülbelül azt tették, mit most a miniszter a vidéki is-
koláktól is megkövetel. De épen itt a bökkenő. A műkin-
csekben szegény vidéki városok középiskoláitól megvár-
hatni-e, mit a fővárosban teljesíthetnek? Ha a tanszer-
átalányt fölemelnék, akkor minden iskola beléphetne a 
képzőművészeti társaságba s megszerezhetné a külföldi 
galleriák legjelesebb képeinek reprodukcióit. Pl. a Louvre 
muzeumában levő örökbecsű képek közül 190-et a leg-
jobb művészek rézkarcában ma majdnem ötödrész áron 
(120—130 frtért) megszerezhetni s így gyönyörű gyűjte-
ményhez juthatni. Ezt a költséget pedig minden iskola 
megbírja. Végül indítványozza, hogy a kör a fontos ren-
delet felett való örömét jegyzőkönyvbe való iktatással 
fejezze ki. 

Az élénk tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után 
Gráf Jakab kolozsvári ref. kolleg. tanár Észrevételek a 
gimnáziumi rajztanárhoz címen, az előbbivel rokon tárgy-
gyal foglalkozott. Alapgondolata az, hogy a szabadkézi 
rajzot a mértani rajzzal egyenlőjoguvá kell tenni; még 
pedig úgy, hogy amaz előzze meg ezt. Minden tanuló 
szeret rajzolni, de nem absztrakt dolgokat, hanem tárgya-
kat, nem négyzetet, hanem ládát, nem téglalapot, hanem 
asztalt, padot, széket. — A felolvasás nyomán érdekes 
eszmecsere fejlődött ki, melyben általában a felolvasó 
nézetei jutottak érvényre. A hozzá szólók közül megem-
lítésre méltónak tartjuk dr. Veress Vilmosnak a magunk 
nézetével és tapasztalatával is megegyező nézetét, a ki a 
rajzoló geometria tanítását az I., II osztályban gyermek-
kínzásnak tartja s szeretné, ha itt helyét a szabadkézi 
rajz foglalná el. — Végül a kör úgy határozott, hogy hí* 
vassék fel a központ, hogy befolyását épen a legújabb 
miniszteri rendelet értelmében igyekezzék ez irányban 
érvényesíteni. 

A decemberi s illetőleg a februári ülésen is a kör 
a polgári iskolák reformjának kérdésével foglalkozott; 
de azután a két ülésen meg is vitatta alaposan, miután 
dr. Veress Vilmos kereskedelmi iskolai tanár a polgári 
iskolák történeti kifejlődését kapcsolatosan a kereskedelmi 



iskolák kérdésével mutatta be rendkivüli alapos felolvasásá-
ban. Előadó értekezésének eredményei így foglalta össze: 

1. A négy polgári iskola tantervi módosítással 
továbbra is fentartandó. 

2. A mai 37 felső kereskedelmi iskola mellett kü-
lön hét osztályú polg. iskolára nincs szükség. , 

3. A 37 felső keresk. iskolát kétfelé kell osztani. 
Egyik részét kereskedelmi szakiskolává, a másik részét 
felső polg. iskolává kell átalakítani. 

4. A hét osztályú polg. iskolát törvénybe iktatni 
végzetes tévedés lenne. 

5. Egyebekben a budapesti kör rezolúcióját fogadja el. 
Ezen javaslatot a kolozsvári kör is elfogadta, úgy 

azonban, hogy a budapesti kör rezolúciójának 5-ik pont-
jához nem járult. 

Az imént említett két ülés közé esett a körnek 
januári ülése, melyet dr. Csengeri János felolvasása töl-
tött ki a francia tanárképzés ismertetése által. Csengeri 
tapasztalatait és megfigyeléseit azon tanulmányúton sze-
rezte, a melyet a közokt. miniszter megbízásából a mult 
évi május és jun. hónapokban tett. Az élvezetes előadás 
nyomán alkalmuk nvilt a kolozsváriaknak, hogy a fran-
cia és magyar állapotok közötti különbségeket megfigyel-
hessék. — A Tárkányi György vallástanár felolvasásáról 
már előbb megemlékeztünk. 

7. A m á r a m a r o s - s z i g e t i kör működéséről az 
Egyesület Közlönyében — a honnan a többi körökre vonat-
kozó adatainkat is vettük — nincsenek referádák, s így 
e körről mi sem szólhatunk. Legfeljebb annyit, hogy nov. 
18-án tartotta alakuló ülését, a melyen Bajogh Péter tit-
kár a mult évről összeállított jelentését olvassa fel. A 
kör a mult év folyamán öt ülést tartott. Az ülések tár-
gyait tudományos felolvasások tartása, azok megvitatása 
és tanügyi kérdések képezték. A kör anyagi viszonyai 
nem mondhatók kedvezőknek, mivel a körnek megtaka-
rított 100 fr t ja egyik helybeli pénzintézet bukása követ-
keztében csaknem teljesen elveszett. Egyébiránt a kör 
elhatározta, hogy felolvasó estélyeket ez évben is fog 
tartani s ezek rendezését egy 3 tagú bizottságra ruházta. 

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

T Á R C A . 

H ú s v é t ü n n e p é n . 

Mi hír száll ? 

Mi hír száll messze szép Keletről ? 
Szív dobban, mozdul lomha rög. 
Hajnalkor e hír hangja kelt föl. 
A régi, mégis uj s örök. 
Harangzúgás köszönti e napot — -
Az Úr feltámadott ! 

Feltámadott a nap, világa 
Éjt űz az ég négy tájirul, 
S a hit, a szív rejtett virága 
Ébred, növekszik és virul. 
Harmatban úszik fű-fa és szemünk — 
Hiszünk s emlékezünk. 

Emlékezünk, kik lent nyugosznak, 
A kedvesekről édesen; 
Szellője érint szebb tavasznak, 
S nem fáj a gyász keserve, nem : 
Sírnál, halálnál — áldjad végzeted — 
Erősb a szeretet! 

A szeretet tüze meggerjedt. 
A nap mindjobban délre hág; 
Köszönjük az új Édenkertet, 
S gyümölcstől hajlik meg az ág: 
Felénk boldogság s béke integet — 
Hála, Atyánk, Neked! 

Atyánk, Neked legyen dicsőség! 
Velünk a vallás: angyalunk. 
Hálánk tiéd, óh égi Fölség, 
S tiéd mi, élünk vagy halunk ! 
Harangzúgás köszöntsd e szent napot — 
Az Úr feltámadott! 

Nap elborul . . . 

Nap elborul, rémes szélvész kavarog, 
Földre csapott, ítélet, a viharod; 
A kősziklák repedeznek, 
A halottak is könnyeznek, 
Érted, ki függsz a keresztfán, nagy halott! 

Fényes csillag bujdosásunk éjjelén, 
Csüggedésben és halálban szép remény, 
Ki a mennyet földre hoztad, 
Létünket megaranyoztad: 
Leáldoztál, nyugszol immár sír ölén. 

Nyugszik a mag, de kikelti kikelet: 
Él az eszme, ott ragyog a sír felett. 
A vércseppek, e szent magvak 
Termő elvként föltámadnak 
S diadallal viszik szárnyon a szelek. 

Ki széttörted kőkoporsód, nagy halott. 
Áldlak téged, áldom Istent s e napot! 
Bár kemény a földi pálya, 
Magas a cél, vár a pálma — 
Van erőm, van, mert az Úr feltámadott! 

Sántha Károly. 



Pál mint pogány hittérítő, 
(folytatás és vége.) 

Az itt röviden vázolt szervezkedés csupán egyik 
műve az apostolnak; de egyike a legfontosabbaknak. Új 
formákat nem alkotott; a görög egyesületekés a zsidóság 
előtte voltak. De az a zsenialitás, a melylyel az adott 
formákat fel tudta használni az új ker. község megala-
pításánál : minden idők első szervezői közé helyezi. A 
nagy római állam kellő közepében előállott egy új intéz-
mény, mely életerősebbnek mutatkozott, mint maga az 
állam. És mi által ? Vallásos erők: a szeretet és a hit 
által. Nekünk, kik napjainkban az Úr vacsorájában a vasár-
napi vagy ünnepi istentiszteletek alkalmával a vallásos 
egyesületi élet utolsó szegényes maradványait tartogatjuk 
fenn, fogalmunk sincs többé arról az erőteljes bensőies-
ségről, — arról a bámulatos egyesületi érzésről, mely itt 
nemzeti, osztály- és fajkülönbség nélkül az embereket, 
mint testvéreket, egyesítette. Hogy a ker. testvériség segé-
lyezésben és szeretetben minden más egyesületet felül-
múlt, ez a körülmény a keresztyénség világtörténeti győ-
zelmének eldöntésénél legalább is akkora befolyással volt, 
mint a sirontúli reményeik beteljesedéséről való meggyő-
ződés erőteljessége. És ez — Pál műve. A látomások és 
nyelveken szólások, az ismeret és a vallási szabadság 
embere a szeretetet fölé helyezte minden más lelki ado-
mánynak ; nemcsak szóval, hanem a lemondás és a 
másokért való önmegtagadás fénylő példájával is. Értette, 
hogy lehet az egyes ember lelkiismereti szabadságát meg-
óvni és a gyengéket mégis kimélni. Nem állított fel semmi-
féle törvényt, és mégis rendet tudott tartani. Úgy tekin-
tette a vallást, mint az egyes lélek viszonyát az élő 
Istenhez; de egyszersmind tanította, hogy a hívő csak a 
gyülekezetben való részvétellel juttatja ezt kifejezésre. 
A vallásos egyesületi életnek vallásunk egész történetében 
nem volt nagyobb és bölcsebb tanítója, mint ez az in-
dividuális misztikus, a ki oly csodálatosan tudott beszélni 
a szeretetről. 

Mihelyt az egyesületi életszerű szervezkedés által 
N, a gyülekezet megalapíttatott, következett az apostolra az 

utolsó és legnehezebb feladat teljesítése: a prozeliták 
oktatása. Első tekintetre feltűnő, hogy a tanítás csak a 
keresztségre következett, a helyett, hogy azt megelőzte 
volna A páli evangélium sajátszerűsége nem engedte ezt 
máskép. Ő nem mint morálista ment a pogányokhoz, 
hogy parancsolatokat adjon életük megjobbítására. Minden 
hallgatóját elvezette a damaskusi útra, a melyen ő járt. 
Ez út annyi, min t : önmegtagadás küzdelemre és tettre; 
elfogadása az isteni kegyelemnek, a hitnek. Az Isten 
kegyelmének és az új, örvendetes átszellemültségnek gyü-
mölcsöző bizonyosságából fakad elő az új erkölcsi életre 
vezérlő erő. Csak a ki az Isten kegyelméről bizonyos és 
a ki a Lélektől indíttatik, az cselekszi Istennek akaratát . 
Azután semmi mást nem kivánt Pál a prozelitáktól, kik 
keresztelésre jelentkeztek, mint hitet a Megszabadítóban, 
a Jézusban. Bűnösöket, kéjenceket, házasságtörőket, bál-

ványimádókat vett fel az ú j gyülekezetbe s valóban ret-
tenthetlen bátorságra, az Istenben való határtalan biza-
lomra volt szüksége, hogy ezt tehesse. Azonban a testvéri 
közösségbe való belépéssel mindjárt kezdődött a tanítás, 
mikép kell j á rn i ; kezdődött az új ker. élet erősítése. Az 
apostol magához hivatta egyenként a hívőket műhelyébe, 
hogy személyesen, mint atya a gyermekeit, figyelmeztesse 
és intse, mikép cselekedjenek Istennek dicsőségére, a ki 
őket országába elhívta. Eme feladat nagysága akkor lesz 
igazán szemlélhető, ha meggondoljuk, hogy Pálnak, mint 
vezérlő forma, semmiféle irott törvény nem állott ren-
delkezésére, hogy maga a ker. életfogalom nem valami 
hagyomány öröksége, hanem a szükséghez képest napon-
ként kellett megteremteni az új viszonyokat. Némely 
esetben nem tudott máskép segíteni, mint ezt mondá : 
Tegyetek úgy, mint én! Vegyetek engem pé ldául !— Leg-
közelebbről fő probléma volt a pogány valláshoz való 
viszony. Nyilvánvaló, hogy az abban való minden aktiv 
részvétel megszűnt; de hol van a határ? A templomi 
áldozati húst a piacon árulták. Szabad-e a keresztyénnek 
a pogány áldozati húsbúi enni? Avagy talán babona és 
mint ilyen gyengeségre valló dolog ilyesmit még csak 
kérdezni is, a midőn a pogány istenek egyenlők a semmi-
vel, a ker. pedig a megvilágosodás állapotában van ? E 
kérdés sokáig foglalkoztatta az apostolt még a korint husi 
gyülekezet alapítása után is. — Azután a fajtalan és tisz-
tátalan nemi élethez való viszony. E téren is élesen sza-
kítani kell a keresztyénnek minden fajtalan lénynyel. 
Thessalonikában lángoló buzgalommal védte a keresztyén 
házas élet ideálját a pogány házassággal szemben. Ennek 
különösen rosz értelmezésével találkozott a görögöknél. 
Ezek a keresztyénség előtti bűnös életökkel és laza er-
kölcsi fogalmaikkal eleitől fogva zavarták az új gyüleke-
zeti életet. Nem a teljes önmegtartóztatás-e a ker. ideál, 
házasságban és azon kivül? Az első alkalommal nem 
minden kérdést oldott meg az apostol. Csak az alapté-
telt : a teljes átváltozást, a test megszentelését hirdette 
folyton erőteljesen. Ezek a legfontosabb tételei a Pál által 
teremtett új ker. ethikának. Minden törvény hiánya miatt 
nagy baj támadt a vallási szellemesültség túlcsapongásá-
ból is. A gyülekezetekben a megtéréssel valami szorongó 
nyugtalanság és csapongás kapott lábra ; azután vágyó-
dás a földi élettől megszabadulni s az istenországában 
élni már itt alant.. Jelekben és csodákban, jóslatokban és 
nyelveken szólásban jelentette ki magát a Lélek; a kire 
az ilyen csodálatos tünemények legnagyobb befolyást 
gyakoroltak, az dicsekedett a legmagasabb fokú tökéle-
tességgel. Az erkölcsileg még fejletlen kedélyekre nézve 
mily aggasztó veszély volt ez! Ezzel szemben Pál, a nél-
kül, hogy eme megjelenések isteni eredetét tagadná, az 
Isten Lelkéről beszélt, a melynek gyümölcse a hit, öröm, 
béke, alázatosság, türelem és szűziesség; a mely az Isten 
akaratát cselekszi és az embert erkölcsileg átalakítja. A 
fenyegetéseket és a parancsokat a végsőre hagyja. Az ő 
tiszta erkölcsi ideálja így is hatalommá lesz a szellemek 
felett. Csak ha az ideál minden prédikálása süket fülekre 
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talál, akkor állítja az engedetlenek elé az örök ítéletet. 
A kik olyanokat cselekesznek, — nem mennek be az 
Istennek országába. De ez már az utolsó volt. Azon hit-
ben, hogy Isten az elhivottakat célhoz juttatja, — nem 
engedte magát semmiféle látszat által felrevezettetni. 

A ker. ethika ezen alapvetésével együtt haladt a 
megkeresztelteknek Krisztus mélyebb ismeretébe és a jövő 
titkaiba bevezetése. Még tartottak a töprenkedések, hogy 
egy megfeszített lehet-e a Messiás ? — Különösen a zsidó 
megtérteknél. Ezek kényszeríték az apostolt, hogy a ke-
resztről szóló tanait újból és újból kifejtse és az ó testa-
mentumból bizonyítsa. Ekként tanult ő maga is, és így 
kérdések és feleletek, nem pedig magános tépelődések 
között dolgozott a christologiai dogma kifejlődésén. Min-
denek előtt, zsidók és pogányok, határozott választ kiván-
tak a világ végéről, visszajövetelről és a jelekről, melyek 
megelőzendik, hogy készen lehessenek reá. Mikor jön el ? 
és miként ? Ez volt vallásuk főkérdése. E kérdés Palt is 
folyton mélyebb gondolkodásra készteté, s hogy megfe-
leljen rá, ót és újat előhozott. Egyik alkalommal leírta 
kíváncsi hallgatóinak a nagy pillanat közelségét: a mint 
az utolsó trombita megharsan és az angyalnak hangja a 
holtakat előhívja sírjaikból, míg az élők az Úrnak színe 
elé járulnak; s mindez hirtelen, talán már holnapután 
bekövetkezhetik. Máskor azzal mérsékelte várakozásaikat, 
hogy rajzolta a még Krisztus eljövetele előtt megjelenő 
Antikrisztus rettenetes előjeleit, ennek uralkodását és le-
győzetését. Az ellenmondásoktól ép oly kevéssé riadt vissza, 
mint egykor az Apokalyptikus. Annyi bizonyos, hogy az 
általa alapított gyülekezetekben bő ismeret volt elterjedve 
az utolsó dolgokról. A hitnek és szeretetnek nagy hirde-
tője a késő zsidóság minden fantazmáinak is tovább ter-
jesztője. 

A tanítói és lelki gondozó tevékenységhez járult 
végre szellemi gyermekeivel, a távolban levő gyülekeze-
tekkel való érintkezés. Ide s oda tudósítások mennek, kül-
döttek és levelek jönnek hozzá a távolból; most szóbeli 
megbízásokkal küldötteket bocsájt útnak, majd sürgősen 
személyes megjelenését kívánják. Efézusból gyorsan Ko-
rinthusba kellett hajóznia. Sokkal szivesebben küldött 
azonban leveleket; bár megfoghatatlan, hogyan volt rá 
ideje. Mert bizonyára érett megfontolással írt; s mindegyik 
levele mint egy-egy áhitat az Isten színe előtt, liturgiái 
bevezetéssel és záradékkal De szivesebben írt, mert tudta, 
hogy ebben van igazi ereje. A beszédben gyenge, az írás-
ban erős : így jellemezték ellenfelei is. Annyi bizonyos, 
hogy a levélben nyugodtabb, erőteljesebb ; megőrizve mind-
végig alázatosságát és a szeretetet, nem úgy, mint néha 
az érintkezésben. Reánk bizonyára nem gondolt ; az 
utolsó napokra irányozva tekintetét, diktálta leveleit. De 
a mennyiben lelkének legjobbját juttatta mindig kifejezésre 
minden tartózkodás nélkül, és így igazán az emberi kebel 
legtitkosabb mélyéből merített: az örökkévalóság szá-
mára írt. 

Nem fenséges, sőt isteni jelenet-e az, midőn ez a 
békeszerető férfiú, kézműves, sátorkészítő, egesz napon és 

éjjelen át sző és dolgozik ; külföldi politikáról, művészet-
ről és bölcsészetről mit sem tud; munkáján kiviil nincs 
egyebe, mint e három csekélység : hit, remény és szeretet 
és mégis anélkül, hogy tudná, a sátorponyva mellett a 
jövendő századok történetén dolgozik? Állandóan ki- és 
bejárnak nála az emberek. E^y zsidónő lókust hoz a bib-
liából, melyet a kereszttel és hittel összeegyeztetni nem 
tud. Egy született pogánynő fajtalan férjére panaszkodik 
s kérdezi: vele maradjon-e? Azután jön egy harmadik és 
az utolsó napok jelei után tudakozódik. Egy hirnök rosz 
híreket hoz Galatiából : tévtanítók félrevezetik a keresz-
tyéneket ! A másik már várakozik, hogy levelet vigyen 
Kurinthusba, Pillanatig csend van a szobában. — Azután 
hívja Pál az Írnokot és diktál tovább — maga sem tudja, 
hol hagyta félbe — és kezei, szemei folyton a munkán 
vannak: »Ha embereknek vagy angyaloknak nyelveken 
szólnék is, szeretet pedig nincsen én bennem, olylvá let-
tem, mint a zengő érc és pengő cimbalom.« A kezek 
szünet nélkül dolgoznak. Voltak pillanatok, midőn a sátor-
ponyvát letette, felállott és járt fel s alá, de csak rövid 
ideig. A látogatók, kik beléptek, már munkánál találták. 

Néha kövek repültek szobájába, mialatt diktált. A 
zsidók a piaci csőcseléket felizgatták ellene. Némely külö-
nös átmenetek leveleihen ilyen erőszakos félbeszakítások 
között egészen természetesek. A zsidóságban az első zsi-
nagógiai prédikáció után beállt a szakadás Az orthodoxok 
többségben voltak és híveivel együtt kizárták Pált. a zsi-
nagógából. Ez követelte a ker. gyülekezet megalapítását : 
most már külön kultuszra volt szükség, a polyva elkü-
lönült a búzától. A zsidók féltékenysége és a pogányok 
gyanúja azonban később is gyakran lehetetlenné tette az 
apostolnak a kihatóbb tevékenységet. Azután ismét tovább 
vonult és újabb gyülekezeteket alapított. 

A külső üldözéshez járult saját gyógyíthatlan baja : 
epileptikus rohamai, melyek sikerei közepén szellemültsége 
magaslatáról a földre sújtották le. Fájdalmasan panasz-
kodott e miatt ; de végre ebben is Istennek célját ismerte 
tel: egyedül Istené és nem emberé az erő. Munkája nagy-
ságáról mindig tiszta öntudattal birt; tudja, hogy ő Jézus 
igaz követőinek egyike, a ki többet munkálkodott, hogy 
nem mint mindnyájan a többiek és az egész pogány ke-
resztyénség az ő teremtménye. 

Az elmondottak alá pedig az ő erőteljes, hosszú 
betűivel bizonyára ezt írta volna: »Isten kegyelme által 
vagyok, a mi vagyok.* 

Wernle után Danóczy Antal. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Győry Vilmos egyházi beszédei. Rendezte Margóczy József, losonci 
lelkész. Második kötet. Budapest, 1899. Kiadja Kókai Lajos. Ára 

1 frt 80 kr. 

»Nem hal meg az, ki dús élte kincsét milliókra 
költi«, mondja a Széchenyi óda halhatatlan költője. Győry 
is azok közül való, a kik nem halnak meg, mert minden 



dolgukban ott vannak egészen. A mint itt most beszédei 
között böngészek, már az első sornál látom a szelídképü, 
egyszerű modorú, ékes szavú papot. Pedig életemben csak 
egyszer láttam, — annak is lehet már húsz esztendeje. 
De benne van egyénisége szeretetreméltóságával, — hite 
szelid világával, meggyőző erejével, minden sorában. Itt 
ott érzik csak felosztásainak müvészieskedésében idegen 
szín; de a kidolgozás, a tartalom egészen az övé. 

A kezeim alatt levő kötetben 34 egyházi beszéd 
v a n ; mindmegannyi szinthetika prédikáció. A husvét-
pünkösdi ünnep-kört ölelik fel, — böjt első vasárnap-
jától szentháromság utáni negyedik vasárnapig; híven 
követve az egyházi évet és a perikopát. 

A böjti beszédekben ott látjuk a bánkódó, a pálya-
választó, a könyörgésre hallgató, az embert szentségre 
vezérlő, a nehéz órában példát mutató, a megtámadott 
jézust, a gyenge Pétert, — egytől-egyig sikerült szép be-
szédekben. Virágvasárnapot egy, nagypénteket és húsvétot 
két-két beszéd tárgyalja, — s különösen szépek a húsvéti 
beszédek. 

Húsvét és áldozócsütörtök között, öt beszédben, a 
legkülönfélébb keresztyén igazságokról elmélkedik. Isten-
tiszteletről, imádságról, Isten igéjéről, mint legtökéletesebb 
ajándékról, a gonoszok öröméről, kegyesek bánatáról, 
szivünk odaadásáról, a dicsőségről, mit Isten szerzett ne-
künk, s mit nekünk kell szereznünk Istennek. Mind, mind 
erőteljes szép beszédek. A mennybemenetel napján való 
elmélkedése tárgya a keresztyén egyház társadalmi tevé-
kenysége. Ez utóbbi — nagyon megszívlelendő beszéd 
volna ma is. Hatalmas két pünkösdi beszéd követi ezt a 
sort, a Szentlélek munkásságáról s a keresztyén egyház 
építőjéről. 

A következő nyolc beszéd szól az újjászületésről, 
Nikodemusról, az isteni és keresztyéni szeretetről, elége-
detlenségről, boldogságról, az emberi élet tiszteletben tar-
tásáról. 

A mint az elősorolt címek is mutatiák, a legvál-
tozatosabb tartalmú s igazán gazdag kötet Győry mun-
káinak eme második kötete. Helyes és okos dolog volt 
annak kiadása. Győry beszédei mindig aktuálisok leend-
nek, mert igazi evangéliumi beszédek. Telve vannak va-
lami édes, varázsos nyugalommal. Szelidségük, erő s 
nyugodtságuk a keresztyén szív békességének beszédes 
hirdetője. Ugv ömlenek, mint nyugodt méltóságos folyam, 
melynek tükrét sem zivatar, sem beléomló kőszirtek nem 
zavarják. Olyan tiszta is, mint a nem háborgatott víz, 
mely egész mélységében átlátszó, s őszinte, nyílt tekin-
tetével oda bűvöli szemedet tükrének nézéséhez. 

A míg azonban lágynak látszik : — épen nem erő-
telen. Erőnek nyugalma az, a mi elömlik minden során. 
Az a béke, mely benne lakik, nagy harcoknak eredmé-
nye. A Golgotha küzdelmeinek édes gyümölcse az, melyet 
az iró, megszerzett hite erejével is tud közölni másokkal 
is, ékesen szóló ajakkal. Ékesen szólásának főékessége 
az egyszerűség. Az egyszerű fenséges. Ezt az eszthetikai 
igazságot alig láttam valahol úgy igazolva, mint a Győry 

beszédeiben. Fordulataiban s a hatás eszközeiben elő-
kelő, diszkrét.. 

A szentírás ismerete s a Jézus iránti szeretet beszél 
minden sorából. 

A rendezés azonban nem valami gondos. Sok toll-
hibát elnéz, sőt értelmetlenséget is benn hagy. Pl. a II. 
számú beszédben »Idvezítőnk Istennek ajánlja meg magát.« 
Pedig tiz sorral előbb egész helyesen, még felajánlja 
magát. A III. beszédben: (a 17-dik lapon): az emberek 
túlságosak, túlzók helyett. 

A következő sorokat is ha gondosabban nézi vala 
meg a rendező, aligha maradt volna ott ez a' mondat : 
»A jó sors feledékenység tulsága; a balsors a követelés 
túlsága.« A VIII. beszéd pedig sem logikailag, sem gene-
tikailag nem a Vll-diknek. hanem a Vl-diknak a folyta-
tása. a mint az nyilván meg is van benne írva. 

Ezek ugyan apróságoknak látszanak, de nem any-
nyira apróságok, mint gondatlanságok ; Győry pedig azt 
nem érdemli. 

A kik gyönyörködnek az igazi jó keresztyén beszé-
dekben. azok nem fognak csalódni Győry Vilmos beszé-
deinek ezen kötetében sem. Én a magam részéről bol-
dognak vallom magam, hogy Győry Vilmos sírján újra 
egy eleven pálmaágot látok, a mely nem fog elhervadni 
soha. Ne vegye pedig rosz néven a kegyelet, ha én is, 
egyebem nem levén, egy babérlevelecskénél többet nem 
tudtam tenni arra a sírra, a mely pedig többet érdemel. 

Gergely Antal. 

IRODALOM. 

** R a j z o k a Szen t fö ld ró ' l cím alatt egy kis füzet 
hagyta el a sajtót dr. Zelenka Lajos tollából, ki Vilmos 
német császár palesztinai útjáról mint szemtanú ír e fű-
zetben, melynek tartalmát Budapesten a Református Ifjak 
Egyesületében, Miskolcon a luth. nőegyesületben olvasta 
föl. A 61 lapra terjedő füzet élénken, szemléletesen be-

' széli el a császári pár szentföldi útját és a maga palesz-
tinai tapasztalatait, melyek általán véve sokkal kevésbé 
megragadok és fölemelők, mint a minőknek a vallásos 
kegyelet képzeli. Palesztina ma a mozlimek által kizsa-
rolt, koldus és piszkos ország. Kulturája, anyagi és er-
kölcsi élete nyomorúságos. Maga Jeruzsálem is nyomorult 
és ronda hely, csak a keresztyének tartják benne a lel-
ket. Ám azért a Megváltó iránti szent áhítatból kegyele-
tes, de egyszersmind fájdalmas érzések között zarándo-
kol benne a hívő keresztyén. A német császár látogatása 
és a keresztyének számára biztosított jobb helyzet azon-
ban remélni engedi, hogy kivált Jeruzsálemben lassanként 
más világ támad. 

** M a g y a r i r ó k é l e t e é s m u n k á i című nagy iro-
dalomtörténeti vállalatból, melyet a M. T. Akadémia megbí-
zásából Szinnyei Józzef kir. tanácsos ír, megjelent a VI. kötet 
8-He füzete, melyben Kossuth-Kovács néven mintegy más-
fel száz iró életrajza olvasható. A füzet első nagy alakja 

28+ 



Kossuth Lajos, a kinek írói munkásságát és a róla támadt 
gazdag irodalmat bőven ismerteti a szerző. A többiek 
közül fölemlítjük a két Kozsutányt, Ignácot és Tamást, 
Kótai Lajos ipariskolai igazgatót, a Kováchich-ot, Kovács 
Albert theol. tanárt és írót, Kovács Dezső és Dénes tanárt 
és hirlapirót, Kovács Ferenczet, Kovács Gyula jogtanárt 
és irót, E. Kovács Gyula színészt és írót stb. Az eddig 
megjelent 54 füzetben összesen 11,576 írónak az életrajza 
és munkái jegyzéke van fölsorolva. Az irodalom minden 
barátjának becses munka Hornyánszky Viktor kiadásában 
füzetenként jelenik meg és füzetenként 50 krért kapható. 

** Luther 95 téte le . A Luther-társaság 32-ik 
kiadványával igen nagy szolgálatot tett nemcsak a népies 
vallásos irodalomnak, hanem az egész magyar prot. egy-
háznak is. Lefordíttatta s magyarázatokkal ellátva kiadta 
Luther 95 tételél s ez által lehetővé tette, hogy magyar 
prot. népünk, s mondhatjuk : lelkészeink és tanítóink is 
megismerhessék e nagyfontosságú theziseket, a melyek-
ben a reformációt hirdető harsona első hagjait hallhat-
juk. Nagy szükség volt e tételek magyar nyelven való kia-
dására, mert vilóban igaz, hogy ezekkel igen kevesen 
voltak eddigelé ismerősek, még a lelkészek és tanítók 
között is. A fordítást s a tételek magyarázását Schultze 
0 . után Faulik János, fővárosi evang. valiástanár végezte 
s lehet mondani, hogy általában sikerülten. Itt-ott fordul-
nak ugyan elő némely idegenszerűségek a nyelvezetben; 
de általában a fordítás sikerültnek mondható. Az öt kép-
pel élénkített füzetet, mely Kókai Lajos bizományában 
10 krért kapható, Budapesten a legmelegebben ajánljuk 
lelkészeink és tanítóink pártoló figyelmébe. (II.) 

** A tiszáninneni egyházkerület Névkönyve, 
az 1899. évre dr. Tüdős István szerkesztésében most 
hagyta el a sajtót. A gondosan szerkesztett Névkönyv 
először az egyházkerületi tisztviselők és bizottsági tagok 
névsorát közli, azután sorban a 8 egyházmegye gyüleke-
zeteinek, lelkészeinek, gondnokainak, tanítóinak stb. név-
sorát, majd a sárospataki, miskolci és rimaszombati is-
kolák schematizmusát, végül az összesített statisztikai ki-
mutatásokat. Ezek szerint a tiszáninneni egyházkerület-
ben van összesen 347 anya-, 23 társ-, 84 leány- és 180 
fiók-egvház. Az egyházak között van 32 első, 36 másod, 
67 harmad és 214 negyed osztályú lelkészi állás, melye-
ken 338 rendes, 8 helyettes és 26 segédlelkész van al-
kalmazásban. Az egyházkerület összes iskoláiban 391 ta-
nító, 21 tanítónő, 5 theol. tanár; 8 jogtanár, a gimnázi-
umokban 38 rendes, 5 helyettes, 1 segéd-, 7 óraadó tanár 
és 8 hitoktató működik. A gyülekezetekben a lelkek összes 
száma 250,179, az újszülötteké 9119, a meghaltaké 6651, 
az új házasok 2151, a konfirmáltaké 4960, az áttérteké 
50, a kitérteké 102. A Névkönyv gondos szerkesztését 
mutatja az is, hogy az új házasoknál a megegyezések 
statisztikáját is közli, amely szerint javunkra 45, hát-
rányunkra 56 megegyezés jött létre, a tényleges veszte-
ség tehá t 11 lélek. A Névkönyv végén a lelkészek, taní-
tók, tanárok és egyházak külön-külön betűsoros névjegy-
zéke olvasható. (F.) 

E G Y H Á Z . 

Püspöki l á t o g a t á s . A mint a »Dunántúli Prot. 
Közlöny*-ben olvassuk, Antal Gábor, dunántúli reform, 
pöspök ez évben az őrségi egyházmegyét fogja megláto-
gatni. Az egyházlátogatás Pünkösd után fog megkezdődni. 
Óhajtandó volna, hogy a banderiumos és bankettes foga-
dások helyett, a gyülekezetek belső életük tisztaságával 
s békességével örvendeztessék meg püspöküket. 

Lelkészvá lasz tások . A birdai ág. hitv. evangélikus 
gyülekezet Soltész Gyula, mező-berényi segédlelkészt, — 
az új-pazuai ág. hitv. evang. gyülekezet pedig Wagner 
Adolf, újvidéki segédlelkészt választotta meg lelkipász-
torává. 

E g y h á z k e r ü l e t i fő jegyző-vá lasz tás . A tiszántúli 
ref. egyházkerület szavazatbontó bizottsága f. hó 23-án 
bontotta fel Debrecenben az egyházkerületi egyházi fő-
jegyzőre beadott szavazatokat. A beadott 738 érvényes 
szavazatból Ujfalussy Béla 696 szavazatot kapott, a többi 
szavazatok pedig 12 más jelölt közt oszlottak meg. Eképen, 
a szavazatok általános többségével Ujfalussy Béla válasz-
tatott meg az egyházkerület főjegyzőjévé. 

Az erdélyi p ü s p ö k v á l a s z t á s kérdése nap nap után 
nagyobb hullámokat ver dr. Bartók György püspök helyet-
tes hivatalos jelöltetését, melyről múltkor már megemlé-
keztünk, a hét folyamán két újabb jelölés követte. Bartha 
Lajos hunyadmegyei esperes mellett 42 választó aláírá-
sával, kik közt br. Kemény Kálmán és Simó Lajos fő-
gondnokok, több gondnok, néhány esperes, számos tanár 
stb. neve olvasható, pártfelei lelkes felhívást bocsátottak, 
ki, melyből kiemeljük a következő részletet: »Nyíltan 
őt valljuk e nagy elhivatásu állásra a legméltóbbnak a 
sok méltó között. Huszonnégy éves egyházi közpályája, az 
egyházkerület szellemi és közkormányzati ügyeiben szer-
zett dús tapasztalatai, az a belső baráti és munkatársi 
viszony, mely őt boldog emlékezetű püspökünkkel elvek-
ben, érzületekben és irányzatokban rendíthetetlenül össze-
fűzte : erős biztosítékul szolgálnak nekünk arra, hogy egy-
házkerületünk benne megtalálja egyfelől összes érdekei-
nek, dicső emlékű elődje alkotásainak hív őrét, istápolóját 
másfelől az egész embert, ki anyaszentegyházunk fölvi-
rágoztatásán lankadatlan szorgalommal munkálkodni fog.« 
— Március 28-án pedig a harmadik hivatalos jelölt, Szász 
Gerő volt főjegyző párthívei tartottak jelölő konferenciát 

Kolozvárott. A" lelkes kis csapatnak b. Wesselényi Miklós, 
b. Bánffy Ernő, Kolozsvári Sándor és Szádeczky Lajos 
állanak az élén, de úgy látszik, nem sok elvtársat tudnak 
az »ifjú« öregnek a zászlaja alá toborzani. — Értesülé-
sünk szerint dr. Bartók Györgynek van legtöbb kilátása 
a megválasztásra. 

A kolozsvári szeretetház sorsjátékának végle-
ges leszámolását március havi ülésében vette tudomásul 
az erdélyi egyházkerület igazgató tanácsa. A sorsjáték 
az összes költségek és jutalékok kifizetése után, mint az 
»Erd. Prot. Lap.« írja, a szeretetház céljaira csupán 8000, 



mondd nyolcezer forintot jövedelmezett. Elszomorító csekély-
ség ez, akkora hajszára, annyi hű-hóra, a mekkorát e 
jó ügy érdekében hazánkban és külföldön kifejtettek. De 
hát ezt előre lehetet látni. A közvetett jótékonyságnak az 
a rendszere, a melyet a jótékony sorsjátékok, a jótékony 
bálok stb. képviselnek, eléggé divatos, de teljességgel nem 
áldásos dolog. Köztudomásű, hogy az ilyen adakozások-
nak, a sok költség, jutalék és más kiadások miatt, igen 
csekély része jut a jótékony célra. A szeretetház-sorsjáték 
elrettentő példája nagyon szomorúan igazolja ezt. A kolozs-
vári szeretethazi sorsjegyekből bevett a rendező bizottság 
százezer frtot, de a jótékony célra a legszigorúbb gazdálkodás 
mellett is csak nyolcezer frtot tudott megtartani; a többi 
elment költségre, jutalékra. Hát nem borzasztó, hogy mind 
azon irtokból, melyeket a szent célra adtunk, 90 —92 krt 
a közvetítés nyelt el és csak 8 — 8 kr. jutott el a valódi 
céljához ?! Az ilyen közvetett jótékonyságok diszkreditálják 
az igazi jótékonyságot, azt a közvetlen adakozást, mely 
nem a mulatságért, nem nyereségvágyból, hanem szere-
tetből ad, mint azt a názáreti Jézus tanította. Jó lesz 
ezt a példát intő például emlékünkbe vésnünk. Szeretet-
házakat pedig Erdélyben is, Dunamelléken is közvetlen 
adományokból, az evangéliom-tanította úton igyekezzünk 
alapítani. (S.) 

P á p i s t a türe lmet l enség . Nem régen adtunk hírt 
a maradéki reformátusok zaklattatásáról, s úgy látszik? 
hogy az ultramontán türelmetlenség máshol is felüti a 
fejét az > eretnek* protestánsok ellen Horvátországban. 
A mint értesülünk, a pakraci pápista plebánus is min-
dent elkövet, hogy a református hívek elhagyatottsá-
gát felhasználva, visszakényszerítse őket a pápás i egy-
házba. A szórványokban élő protestánsoknak külön temető 
helyük nem levén, ezt a körülményt használja fel a pápa 
e buzgó szolgája az erőszakos térítésre. A ref. halottakat 
nem engedi eltemetni a róm. kath. temetőbe, ha csak 
azok a halálos ágyon neki meg nem gyóntak, — és a 
gyengébbeket, kik ki akarják kerülni a temető árkában 
való elföldeltetés gyalázatát, egynehány esetben sikerült 
is már reákényszeríteni a gyónásra, a melynek alapján 
azután a plebánus róm. katholikusoknak minősítvén őket, 
pápista rítussal temeti el, a családtagok minden ellenke-
zése dacára is. így történt ez f. évi február 8-án egy 
Spidlik nevű cseh evangélikus testvérünkkel is Omoro-
vácon. F. hó 23-án, ugyancsak Omorovácon, egy meg-
gyónni nem akart ref. halottat nem engedett eltemetni, 
s a család tagjai kénytelenek voltak a holttestet, zivataros 
havazásban egy szomszéd faluba vinni át, a hol a refor-
mátusoknak külön temetőjük van. De ha eltemetni nem 
engedi is a ref. halottakat a plebánus úr, azért a zsebét 
mégis szereti tölteni az >eretnekek* pénzéből. Ha kíván-
ják, ha nem, délben harangoztat a prot. halottra, azután 
kizsarolja a harangozás díját. — Nem ártana, ha a me-
gyei alispán úr útját vágná ennek a zaklatásnak is, mint 
Maradékon, — s nem ártana, ha egyházi főhatóságaink 
is latba vetnék tekintélyüket eme szórványokban élő hit-
testvéreink megvédelmezésére. 

I S K O L A . 

N y i l v á n o s s á g i jog. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter a mezőtúri ev. ref. főgimnáziumnak, 
mint nyolcosztályú középiskolának, a nyilvánossági jogot 
és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát az 1898/99., 
1899/1900-dik és 1900/1901. tanévekre folytatólagosan 
megadta. 

Húsvét i tanárgyt í lés . A polgári iskolai tanárok 
f. hó 27-én tartották meg húsvéti közgyűlésüket Budapesten 
Lád Károly, igazgató tanár elnöklete alatt. A gyűlés a 
polgári iskolai tanárok panaszainak és sérelmeinek tár-
gyalásával foglalkozott legnagyobb részben. Legelső sor-
ban a fizetés csekélysége miatt hangzott fel a panasz; 
— azután, hogy a felekezeti és községi tanárok nem kap-
nak kárpótlékot és hogy nincs fizetésükben emelkedés; — 
végül pedig a miatt, hogy a törvény fogyatékosságát fel-
használva, egyes tanfelügyelőségi tollnokok csak úgy 
per sundám-bundám jutnak polgári iskolai oklevelekhez. 
— Azok a panaszok, a melyek e miatt felhangzottak, 
valóban figyelemre méltók, s nagyon szükséges volna 
hogy — a mint a gyűlés kéri is — a miniszter minél 
előbb novelláris úton pótolja a törvény hiányait, hogy az 
senkinek se adhasson alkalmat az oklevél édemetlen meg-
szerzésére. 

A budapesti ref. növendékek vallástanításáról 
szóló 1897/98. évi Jelentést vettük. A Jelentés, melyet 
Kováts Lajos vallástanár állított össze, az elmúlt iskolai 
évre való visszapillantás után a vallástanári testülettel 
s az iskolák beosztásával, a tananyaggal és a tanköny-
vekkel ismertet meg; azután adja a vallástanárok jelen-
téseinek kivonatát s végül a növendékek számának és 
előmenetelének táblázatos kimutatását. A Jelentésből ki-
tetszőleg az elemi, polgári és középiskolákban, Budapesten 
(beleértve Kőbányát, Kispestet, Rákosfalvát, Erzsébetfal-
vát is) 13 vallástanár működik, a kik közül 4 állandó-
sítva van. Összesen 60 iskolában tanítottak, 198 heti óra-
számmal s hitoktatásban részesült 1694 fiú, 1307 leány; 
összesen: 2956 gyermek. — A Jelentés panaszolja, hogy 
a csekély óraszám s az óráknak alkalmatlan időre kitű-
zése sok iskolában hátráltatta az eredményt. Újabb óra 
szaporításokra van szükség, a mi^ismét a katekheta tes-
tület létszámának szaporítását vonja maga után. De ez 
elől az egyháznak nem szabad kitérnie; mert csak ön-
magát erősíti, a mikor a serdülő generáció jó vallásos 
neveltetéséről gondoskodik. 

A tiszántúli egyházkerület tanügyi bizottság í. hó 
22-én tartotta ülését Debrecenben. Tárgyalás alá vették 
a bizottság új szervezésére vonatkozó szabályzatot, a 
melyen fontosabb változás csak annyiban történt, hogy 
a csonka gimnáziumok képviselete a főgimnáziumokéval 
teljesen egyenlően állapíttatott meg Tankönyv-változtatási, 
államsegélyezési ügyek tárgyaltatván le, hosszabb meg-
beszélés tágyát képezte H.-M-Vásárhelyről az iskolafenn-
tartó hatóság és tanári kar között fölmerült azon ügy 



véleményezése, hogy a magánvizsgálati díjak a t aná rka r t , 
vagy az iskolafentartási alapot illessék-e ? — Az ügy 
visszatétetett, az őszi egyházkerületi gyűléshez teendő jelen-
tés bevárásának kimondásával, a h.-m.-vásárhelyi egy-
háztanácshoz. Tudomásul vétetett a h.-nánási és karcagi 
gimnáziumok nyilvánossági jogának miniszteri elismerése, 
valamint a máramarosszigeti főgimnázium ügyében beter-
jesztett többféle jelentés. Kevés módosítással megerősít-
tetni javasoltatik a m. túri gimnázium rendtar tás i szabály-
zata. A gimn vallástani könyvekről szóló felügyelői jelen-
tés kapcsában javasoltatik, hogy az egyház történeti 
tankönyv megírásával Balogh Ferenc theol. tanár bízas-
sék meg, S. Szabó József főgimnáziumi tanár kéretvén 
föl, hogy a munka irályának a gimnáziumi tanulók igé-
nyeihez alkalmazásánál a szerző mellett a revizori tisztet 
teljesítse. A pót- és javító érettségi vizsgák helye ügyében 
maradjon az eddigi gyakorlat. (Debr. Pr. L.) 

Dr. Mitrovics Gyula, a sárospataki ref. főiskola 
érdemes ifjú t anára , a nyári szünidő "'alatt, művészettör-
téneti tanulmányok tétele céljából külföldi u tazásra in-
dul. Ez utazásához a M. Tudományos Akadémia 400 frt 
segélylyel járul. 

Theológiai licenciátus Lener Géza, a debreceni 
reí. főgimnázium segéd tanára , a mint a debreceni Prot. 
Lap«-ban olvassuk, 'Die Rechtfertigungslehre der Loci 
Melanchtons. nach ihrer - Entwickelung dargestellt* című 
dolgozata alapján, a bécs ; ref. theológiai fakultáson 
theológiai licenciátust nyert. — Az új licenciátusnak a 
legszívesebben gratulálunk, s örömmel látjuk, hogy i f jabb 
theológusaink közül mind többen igyekeznek magukat tu-
dományos theológusokká képezni. 

Az országos középiskolai tanáregyesület köz-
lönyének f. hó 12-iki száma hozza egész terjedelmében 
az egyesületnek a Kultuszminiszterhez intézett feliratát. 
Igen érdekes és fontos ez a felirat, mert teljesen világos 
tükrét nyújt ja a tanárokat foglalkoztató gondolatoknak, 
mind a tanítás reformjára , a tanárképzésre s a tanárok 
anyagi és társadalmi helyzetére vonatkozólag. A közép-
iskolai tanterv-revizióval kapcsolatban felemtíti a felirat 
azokat az egyéb feladatokat, a melyek még magvalósí-
tandók volnának a tanítás sikere érdekében. Ilyeneknek 
jelzi a középiskolák túlzsúfoltságának megszüntetését s a 
maximális létszám laszállítását. A tanárképzés javí tása 
érdekében kívánja a leendő tanárok pedagógiai kiképzé-
sét s az iskola i ránt való szeretet ápolását. Óhaj t ja a ta-
nár-á l lomány felfrissítése érdekében a törzsökös magyar 
családok gyermekeinek a bevonását, s hogy ez megtör-
ténhessék, a tanári pályának más, diplomás pályákkal 
versenyképessé tételét. Erre vonatkozólag kívánja a helyi 
előléptetés rendszerének behozását , a szolgálati pragma-
tika megalkotását, a tanárok anyagi és társadalmi hely-
zetének javítását és emelését. Felekezeti szempontból 
igen figyelemre méltó s teljesen helyes a feliratnak az a 
javaslata, hogy a felekezeti és polgári iskolákból az ál-
lamhoz vagy az állammal szerződéses viszonyban álló 
intézetekhez átlépett tanároknak, a másik intézetnél el-
töltött évei az ötödéves kórpótlékok kiszámításánál vétes-
senek számí tá sba ; — valamint a felekezeti s ál talában 
nem állami tanárok vasúti kedvezményes jegyei ügyében 
való kérelme. Ebben az utóbbi ügyben a tanáregyesület már 
tett egyszer felterjesztést a kereskedelemügyi miniszterhez, 

de kérelmére tagadó válasz érkezett. Most újra megújítja 
kérelmét, és pedig olyan argumentumok alapján, a miket 
lehetetlen figyelembe nem venni. 

»A tanárság — mondja a felirat — akár állami, 
akár nem állami, mind közérdekű funkciót végez, állami 
teendőt teljesít s nem magának, hanem az államnak dol-
gozik. Miért ne adja meg az állam a másiknak is azt 
a kedvezményt, a mit az egyiknek megadott, mikor a 
másik is épen úgy tanár mint az egyik ; ugyanolyan képe-
sítése van s teljesen ugyanazon munkát végzi, ugyan-
azokat neveli, mint az állam tanárai.* — »Ha a közép-
oktatás állami feladatát más iskolafentartók teljesítik s ezzel 
az állam terhén könnyítenek, az állam ebből okot formál-
jon arra, hogy bizonyos — elég könnyű — kedvezménye-
ket meg is vonjon azoktól, a kiket jórészt véletlenül nem ő 
fizet, hanem helyette más ? Miért legyen ezzel is egy 
különbség állítva állami és nem állami tanár közé, mikor 
a magyar tanárság testületi egységének inkább ápolására 
kellene törekedni ?« A nem állami tanárnak épúgy szük-
sége van ismeretei bővítésére, mint az államinak, s az 
ismeretek bővítését csak elősegítheti, ha a nem állami 
tanárok is részesülnek a kedvezményes vasúti utazás elő-
nyeiben. Argumentációját így végzi a felirat : 

»Egy erkölcsi mozzanatot legyen szabad még e 
mellett kiemelnünk. A felekezeti t anár semmit sem kap 
az államtól, a mely kiszabja az Ő kötelességeit is és elküldi 
ellenőrzésére a maga megbízottjait. A felekezeti és nem 
állami tanár is szívesen teljesíti kötelességét, de az emberi 
természetben benne rejlik az a vonás, hogy ha bizonyos 
oldalról mindig csak kötelességeket érez, de semmiféle 
kapcsot nem talál, amely áthidalná azt a távolságot, a 
mely közte és a terhet adó között van, akkor bizonyos 
idegenkedés fejlődik az egyén és a parancsoló között. Azt 
gondolnók, hogyha ezt a csekélységet, mely az államot 
semmivel sem terheli, megadnák a felekezeti és községi 
tanároknak, kik az államtól semmit sem kapnak, ez egy 
ok volna arra , hogy úgy érezzék, hogy ők is annak az 
ál lamnak a közegei, ők is azt a hivatást és szolgálatot 
teljesítik, a mit az állami tanárok, s ezáltal lekötelezve 
éreznék magukat abban a tudatban, hogy az állam úgy 
bánik velők, mint az állami tanárokkal. S elvégre a ked 
vezmények e kiterjesztése előreláthatólag magára a vasúti 
kincstárra sem lesz káros, ellenkezőleg a föllendülő uta-
zás révén a vasút a tanárok részéről bizonynyal jóval több 
bevételre fog szert tenni az eddiginél. 

Mindezeknél fogva engedje meg Nagyméltóságod azon 
alázatos kérelmünket kifejeznünk: méltóztassék kegyesen 
odahatni , hogy az állami rendes t anároknak járó vasúti 
kedvezményekben jövőre a nem állami tanárok, továbbá 
az állami helyettes tanárok és hi t tanárok is részesülje-
nek.* —• Szép és okos beszédek ezek, s bizony ideje 
volna, hogy a magyar állam egyenlő mértékkel mérjen 
mindazoknak, a kik munká jában támogatják, s ne állí-
t aná tovább oly merev ellentétbe az »állami<-t és a 
»felekezeti «-t. 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Református Társaság harma-

dik Évkönyvét most bocsátotta ki. A társaság, melynek 
élén Hegedűs Sándorné védnök, dr. Kiss Áron elnök és 
dr, Takách László gondnok fejtik ki a legnagyobb tevé-
kenységet. a mult évben is jelentékeny lépést telt az erő-
gyűjtés terén. Megnyerte a kir. ál lamsorsjátékban való 



részesedes jogát, mely 8135 írttal gyarapította a társaság 
tőkevagvonát. Nagyalapítójául megnyerte a mult évben 
Hirsth Klára bárónőt, ki 5000 frtos tagja lett a társaság-
nak. A Karácsonyi Rudolf-féle alapítványból meg 1000 fo-
rintot kapott a társaság. Ezekből és a kisebb alapítvá-
nyokból, adományokból és gyűjtésekből a mult év folyamán 
15,603 frt 14 krral szaporodott, a társaság vagyona, mely 
az ingatlanok becsértékéi is bele számítva, a mult év 
végéig immár 65,421 írt 84 krra emelkedett. A társaságba 
a mult évben 101 új tag lépett be, kikkel a tagok összes 
száma 513-ra szaporodott. A társaság működése még az 
előkészítés stádiumában van. de már annyira haladt, hogy 
a tervezett »Otthon« részére az épülettervet elkészíttette, 
az építésre 150 ezer darab téglát gyűjtött, s nem sokára 
az építéshez is hozzá foghat. A társaság nem árvaházat, 
hanem gyermekmenhelyet fog építeni, melybe felvesz akár-
milyen gyermeket, ha a nyomor a felvevéshez a jogcímet 
megadja s főkép a munkás- és cselédosztályról akar gon-
doskodni, kikről eddig jóformán teljesen megfeledkeztek. 
A humánus társaságot ismételten ajánljuk a közönség 
pártfogásába. ( F ) 

A komáromi ref. ifjúsági egyesületet a buda-
pesti ref. ifjúsági egyesület másodtitkára, az egyesület 
megbízásából f. hó 22-én látogatta meg, hogy a testvér-
egyesületek közti jó viszonyt ápolja s felhívja a komáromi 
egyesületet is az ifjúsági egyesületek országos szövetsé-
géhez való csatlakozásra. A komáromi ref. ifj. egyesület 
ez alkalommal tartotta meg a téli szokott vallásos esté-
lyek utolsóját. Az estélyen Antal Gábor püspök imája és 
a budapesti küldött beszéde után Konkoly Thege Béla, 
az egyház főgondnoka és az ifj. egylet elnöke tartott 
érdekes felolvasást, s a komáromi ref. egyház múltjáról 
és jelenéből vett képekkel serkentve a hallgatókat egy-
házuk iránti szeretetre s a Krisztusba vetett reménységre. 
Ezenkívül volt még szavalat és karének, melyekben az 
ifj. egylet tagjai mutatták be szép gyakorlottságukat. 
Mintegy hetedfelszáznyi hallgatóság gyönyörködött a szép 
estély ben. Estély után ifj. egyleti ülés volt, hol a pesti 
küldött a Krisztushoz való szeretetre buzdította a komá-
romi ifjakat., mert az ő evangéliuma Istennek ereje; ne-
künk pedig annyiszor van szükségünk erőre, segítségre, 
sokszor önmagunk ellen is. Egyben felhívta a komáro-
miakat az országos szövetségbe való belépésre, a mihez 
szívesen csatlakoznak a komáromiak. Bizony szép, kívá-
natos dolog lenne, ha az evangéliumi ifjak országos szö-
vetsége megalakulhatna mielőbb. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* K h i n a é b r e d e z . »A keresztyéni és az általános is-

mereteknek a khinaiak közt való terjesztésére alakult tár-
sulat* 1898. évi jelentése sok meglepő dolgot tartalmaz, 
így, rendkívül nagy a nyugoti tudományos könyvek iránt 
a kereslet. Például a Mackenzie »Tizenkilencedik század j -
ából 4000 példány kelt el két hét alatt. A szentírásból 

az utolsó öO év alatt kétszer annyit megvettek, mint 
az előtt. A császár az ötszáz évig fenállott vizsgálati 
rendszert eltörölte s Pekingben egy európai mintára be-
rendezett egyetemet nyittatott meg. A templomokat isko-
lákká alakították át. A császár már arról tanácskozott 
tanácsosaival, hogy a keresztyén vallást államvallássá 
teszi — de a mult évben bekövetkezett palotaforrada-
lom, mely az anva-császárnét állította a állam élére, 
némileg megakasztotta a jól indult dolgok menetét s 
Khina legderekabb reformereit tétlenségre kárhoztatta. A 
mozgalmat azonban végleg elfojtani már nem lehet. Az 
új gondolatok és törekvések magvai szerte-szét hintvék 
mindenfelé s az óriási birodalomban megmozdult a 
föld. (Cs.) 

* R ó m a a lka lmazkodása . A római egyház hajlé-
konyságát és hogy az angol-szász nép között még egészen 
más methódust folytat mint a latin nemzetekkel szemben, 
semmi sem illusztrálja jobban, mint a newvorki érsek 
imprimatúrájával nemrég megjelent revideált új-testamen-
tom. Figyelemre méltó jelenség, hogy míg a róm. kath. 
egyház bibliafordításai mindenütt a vulgata alapján ké-
szültek, ez az amerikai újonan kiadott új-szövetség West-
cott, Hort, Tischendorf, Lachmann szövegkritikusokat és az 
angol revideált bibliát követi mindenben s a vulgata eltérő 
olvasásai a margóra kerültek. A vulgata szövegét csupán-
csak a János ev. VII. 53 — VIII 11 tartotta meg. 
Tehát a római kath. egyház, a mit megtehetne,' csak ott 
teszi meg, ahol muszáj. {Cs.) 

* A l e lk ipász tor i l á t o g a t á s r ó l sokat beszélnek 
most Brooklinban (Észak-Amerika, New-York kiegészítő 
része) a lelkészi körök, azon alkalomból, hogy dr. Hills 
a Plymouth templom lelkészévé választatván, kijelenté, 
hogy híveivel lakásaikban érintkezni akar. Figyelemre 
méltó, a mit e tárgyban dr. Wyler mondott, hogy tudni-
illik sikereit hívei meglátogatásának köszönheti. Szerinte 
az embereknek nagyobb szükségük van részvevő kebelre, 
mint az okoskodásra. »Nagyon téved — úgymond — az 
a lelkész, a ki azt hiszi, hogy gyülekezete tagjai lénye-
gileg intellectuálisak és hogy csak intellectuális táplálékra 
van szükségük.« >A templombajárók nagy többsége nem 
hajlandó a vallásos kérdésekbe úgy elmerülni, mint 
ezelőtt ötven évvel. Ötven évvel ezelőtt sokkal több józan 
és kemény fejű gondolkozó volt, mint ma.« Spurgeon és 
dr. Hall sikerei is annak tudandók be, hogy sok időt 
szenteltek a látogatásokra, és így végzi: »A lelkésznek 
népe közé kell vegyülni, hogy tanulmányozza őket; azután 
bibliáját kell tanalmányoznia. így nyújthatja népének a 
Szentírás igazságait.* (Cs.) 

* Romanizmus a szabadság hazájában. Egy 
bostoni lap ezt i r j a : »Tagadhatatlan, hogy a római katho-
likus egyház óriási veszteséget szenved nálunk. A róm. 
katholikusok közül sokan, a kik Európában hitükhöz hí-
vek valának, az Egyesült-Államokba jőve, két-három év 
múlva elvetik vallásukat. Szomorú jelenség azonban, hogy 
ezek közül a romanizmustó! elszakadtak közül vajmi ke 
vesen fogadják el a protestantizmust. A materialistak és 



azok, a kik a vallást a papi csalás és az emberi hiszé-
kenység productumának tartják, a Rómától meghasonlot-
tak soraiból toborzák pártfeleiket.« E tény magyarázata 
abban rejlik, hogy a romanizmus tervszerűleg elnyomja 
a tisztább felfogás megértéséhez szükséges szabad vizsgá-
lódás képességét, s a vallást, és a kereresztyénséget azo-
nosítja önmagával. A mikor tehát a romanizmusban 
hinni már nem tudó lélek attól elfordul, miután hiányzik 
benne a tisztább felfogásra való képesség, — megvet 
mindent, a mi vallásnak nevezi magát, mert azt hiszi, 
hogy az is csak olyan, mint a romanizmus. (Cs.) 

* K ö z m u n k a t a n á c s i h a t á r o z a t bo l t i v á l a s z -
falakra. A fővárosi közmunkák tanácsa a budapesti 
Eörcher testvérek és Ilgner ismert cégnél (Gyár-utca 45) 
489. és 490/1899. számú határozatával (Budapest székes-
fővárosi tanács 8666/1899. sz.) megengedte, hogy saját 
kölön szabadalma szerint boltokban és szertárakban csak 
0'08 méter vastagságú válaszfalakat állíthasson elő. Te-
kintve, hogy a rendes és az építési szabályzat által meg-
szabott 30 cm vastagságú téglafalak helyett az e fajta 
válaszfalak alkalmazása tetemes hely-megtakarítást okoz, 
az építtetők saját jól felfogott érdekeik hivánatossá teszik, 
ha e célszerű intézményt felkarolják és minél gyakrabban 
alkalmazzák. 

GYÁSZ ROVAT. 
f S z é k y E l e m é r n é szül. Szentes Juliánná, a cso-

konyai ref. lelkész felesége, élete 38-dik, boldog házassága 
18-dik évében elhunyt. Temetése nagy részvét mellett 
ment végbe. A háznál Nagy Lajos lábodi lelkész, a sír-
nál Héjas Zsigmond komlósdi lelkész és Szalóky Dániel 
csokonyai tanító beszéltek, a gyászéneket pedig a csoko-
nyai egyházi dalkör énekelte. Isten vigasztalja a mélyen 
megszomorodott férjet, az elhunytnak pedig adjon csendes 
nyugodalmat! 

Szerkesztői üzenetek. 
B. I. Seps i -Szentgyörgy . Megjött. Ha lehet, a jövő 

számban adjuk. 
P. M. K. Azar. Megkaptuk; de erre a számra már 

későn jött. A jövő számban adjuk. 

A D A K O Z Á S . 
A Lorántffy Zs. egyesület és a Nagypénteki 

ref. t á r s a s á g javára a dunamelléki egyházkerületi érte-
kezlet által kiadott Farkas József: Gondolatok c. füzetéért 
felülfizettek: Lévay Lajos sárkeresztúri lelkész 20 krt, 
Patonay Dezső szentmártonkátai lelkész 20 krt, Kovács 
Géza dunabogdányi lelkész 10 krt, Széky Géza gerjeni 
lelkész 20 krt, mit ezennel köszönettel nyugtatványozok. 
Azokat a lelkész urakat pedig, a kik a hozzájok küldött 
füzetekkel még be nem számoltak, a jótékony cél érde-
kében tisztelettel fölkérem, hogy a füzetek árát hozzám 
beküldeni szíveskedjenek. Szöts Farkas theol. igazg. tanár. 

A dunamelléki lelkészárvák szeretetházára 
Morvay Ferenc nagy-vátyi lelkész gyülekezete újévi per-
selypénze fejében 80 krt, a konfirmált gyermekek ado-
mányaként 3 frtot, összesen 3 frt 80 krt küldött. Köszö-
nettel nyugtatványozom. Szöts Farkas, az egyházkerületi 
értekezlet titkára és pénztárnoka. 

180/1898. G. A. K. P á l y á z a t . 

A Glosius Artner Karolina-féle alapítványt kezelő 
bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a fentirt alapít-
ványból két, egyenként 525 frtos, azaz ötszászhuszonöt 
forintos ösztöndíj osztandó ki oly magyarországi szár-
mazású, ág. hitv. evang., feddhetlen erkölcsi jellemű és 
jeles szorgalmú, szegénysorsú ifjaknak, kik tanulmányai-
kat a természettudományokra való főtekintettel valamely 
külföldi egyetemen vagy műegyetemen folytatván, tanári 
vagy műszaki pályára készülnek. 

Ezek az ösztöndíjak az 1899/1900. tanévre fogván 
kiosztatni, elnyerhetésük céljából pályázat nyittatik és a 
fenti módon minősített műegyetemi hallgatók vagy tanár-
jelöltek felhivatnak, miszerint a fenti körülményeket igazoló 
és különösen a magyar nyelvbeni jártasságot is kellően 
tanúsító okmányokkal támogatott folyamodványaikat 1899. 
évi június hó 30-áig az alólirott bizottsághoz címezve a 
bizottság jegyzőjénél (lakik: V., Bálvány-utca 8. szám) 
nyújtsák be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes tanárjelölt 
vagy műegyetemi hallgató két részletben, és pedig az elsőt 
a külföldi egyetemen történt beiratását igazoló bizonyít-
vány és a szabályszerűen kiállított nyugta beküldése után 
az iskolai év elején, a másodikat a második félévre tör-
tént beiratást igazoló okmányok beküldése után a máso-
dik félév elején fogja posta utján megkapni. 

Kelt Budapesten, a Glosius Artner Karolina-féle ala-
pítványt kezelő bizottság 1898. évi december hó 12-én 
tartott üléséből. 

Dr. Krdlik Lajos, Dr. Zsigmondy Jenő, 
biz. elnök. biz. jegyző. 

Pályázati hirdetmény. 
A felső-baranyai egyházmegyébe kebelezett viszlói 

lelkészi állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Javadalom 1086 frt s így ez egyház Ill-ad osztályú. 
Kellően felszerelt pályázati kérvények /'. évi április 

hó 16-ig Dányi Gábor esperes úrhoz — Kis-Csány, u. p. 
Oszró — küldendők. 

Budapesten. 1899. március hó 21-én. 

Szász Károly, 
2—2 püspök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatá rs : Hamar István. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Sze rkesz tő ség : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 

cimzendök. 
K i a d ó - h i v a t a l : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hova az elöfiz. és hirdet, di 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. 
£lffíizetési á r a : 

Félévre : 4 frt 50 kr / egész évre : 9 frt. 

Egyes szám. ára 20 kr. 

Az erdélyi ev. reform, egyházkerület 
autonomiája. 

(Ajánlva az egyetemes konvent szives figyelmébe) 

Egyházi törvényeink 8. §-a megállapítja az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület sajátos viszonyai-
nak megfelelően kifejlődött egyház alkotmánya 
érintetlen fentartását, azonban hozzáteszi :»Önként 
értetik, hogy: a) Ez a föntartás az erdélyi egyház-
kerületnek csakis belügyei autonom intézésére vonat-
kozik. « A b) és c) pontokat ez alkalommal mel-
lőzzük, mert csak az a) pontra van szükségünk. 

Sokat vitatkozhatunk a felett, hogy mi a bel-
ügy, mi a külügy,— mondjuk közösügy; mert hiszen 
majd minden belügy jöhet külső viszonylatokba is 
az egyetemes egyház közügyeivel érintkezvén, de 
másfelől minden közös ügynek is le kell men-
nie a belkörü autonom hatóságokhoz s így szinte 
belügygyé lesz. De egy dolgot bizonyosan állít-
hatunk, hogy t. i. az egyházkerületnek az egye-
temes konventtel érintkezésénél a belügyek leg-
nagyobb része megszűnt létezni és hog;y specialiter 
a közalap ügye semmiesetre sem belügy. 

Itt akar juk felhívni az egyetemes konvent 
figyelmét bizonyos anomáliákra, melyeket a bel-
ügyek autonom intézésének ürügye alatt talán 
még sem volna szabad tovább folytatni. 

Vegyünk csak egy közalapi segélykérő ívet a 
kezünkbe s nézzünk a harmadik lapjára. íme a 16. 
és 17. pontokban ezek foglaltatnak :16. »Az egyház-
megyei közgyűlés bírálata és véleménye a kérés 
célja és a gyülekezet vagyoni állapota fölött, 
jegyzőkönyve alapján ide iktatva.« 17. Az egyház-
kerületi közgyűlés birálatacc stb., mint fentebb. — 
Most nézzük meg az erdélyi egyházkerületből 
felkerülő közalapi segélykérő ive t : vájjon mit 
találunk ezek helyén ? Hát be kell vallanunk 
tudatlanságunkat , hogy az egyházmegyék köz-
gyűléseiről, illetőleg ezek eljárásáról mit sem 
tudunk egyebet, csakhogy még nem láttunk ilyen 
jegyzőkönyvben a közalapra vonatkozó tárgya-

lásokat, hanem hallomásunk szerint az egyház-
megyei tanács végezné a véleményezést ós fel-
ajánlást. Nem tudjuk : igaz-e, de beleütköznék 
az Utasítás 40. §. o) pontjába. — De ha itt nem 
tudunk bizonyosat, tudunk az egyházkerületeknél. 

Az egyházkerületi közgyűlés soha egyetlen 
egy segélykérvényt sem lát, soha egyetlenegyet 
sem véleményez vagy ajánl, azért az egyházke-
rületi közgyűlés nevében egyetlen egy segély-
kérvény sem megy az egyetemes konvent elé. 
Ki véleményezi és ki terjeszti tehát fel? — Az 
igazgató-tanács. Es milyen alapon ? Talán ha-
táskörébe tartozik. Erről az Utasításnak az igaz-
gató-tanács hatáskörét szabályozó 46. §-a egy 
betűt sem szól, ha csak a g) pont eme szavai 
ide nem vonatkoznak: »mint érintkezési szerv 
működik a kijelölt (?) h a t á s k ö r b e n . . . az egye-
temes konventtel szembencc. De megmondhatjuk 
azt is, hogy az egyházkerületi közgyűlés hatás-
körébe sem tartozik, a miről a megfelelő 61. §. 
tesz bizonyságot. Tehát res nullius, s így az igaz-
gató-tanács tette reá a kezét. 

Nem gondoljuk ugyan, hogy a konvent előtt 
közönyös dolog, hogy valamely egyházkerület 
nem közgyűlése által végezteti ezen eminenter 
közös ügyet, hanem valamely hatóságra bízza; 
de hát lehet oly vélemény is, hogy ez a kerület 
belügye. Hanem hát menjünk tovább. 

A közalapi segélykérvényeket még csak az 
igazgató-tanács sem szokta tárgyalni, annak 
gyűlései elé ezek nem vitetnek, hanem valamely 
központi hivatalnok, mondjuk titkár, segédtitkár, 
vagy aminek nevezik, előszedi, véleményezi, alá-
írja s vele együtt az igazgató-tanács elnöke is 
aláirja a kérvényt ós elég van téve a törvénynek. 

Bizonyára az egyetemes konvent nem egy 
tagja hallott már arról, hogy Erdélyben talán 
túlon-túl is sok már a speciálitás. A szegény 
egyházak és lelkészek segélyezésének ügye tel-
jesen el van vonva a nyilvánosság elől. Ott rö-
vid úton is meg lehetne talán jól bírálni, de ki 
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van zárva a lehetősége is, mert a kérvényezők 
viszonyaival ismeretlen, kevés egyháziassággal 
biró bürokraták véleményeznek. De még nagyobb 
baj az, hogy meg van adva a mód ar ra is, hogy 
jutalmazni és büntetni lehessen úgy, hogy senki 
se lássa ós érezze, csak a kinek fejére történik. 

Ha hozzá teszszük még, hogy az államse-
gélylyel, meg minden más sególylyel is ez az 
eljárás j á r j a : ugyan fog-e csodálkozni valaki, 
hogy az erdélyi egyházkerületben alig van köz-
szellem, alig van szólásszabadság, s hogy ez 
az anomália is eltüretik? A világiaknak nem jut 
minden eszökbe; a papnak pedig jó eszében 
tartani a közmondás t : ne szólj szám. . . . 

Tegyük fel, hogy az egyetemes konventnek 
eszébe jutna az 1886. évi pápai konvent 22-ik 
számú határozatának végrehajtását megvizsgálni: 
vájjon mit gondolnak, megfelelő állapotot talál-
nának-e az erdélyi egyházkerületben, hol a köz-
gyűlés missziói számadásokat soha sem lát, a 
missziói ügyekben való tanácskozásra fel nem 
hivatik s a misszióügyben soha egy jelentést nem 
terjeszt a konvent elé. Persze, ezeket megtette 
az igazgató-tanács, a mely minden, még állandó 
misszióügyi bizottság is. Vájjon terjesztett-e va-
laha az erdélyi egyházkerületi közgyűlés misszió-
ügyi bizottságának jelentése alapján évi költség-
vetést a konventhez? De nem is szükséges; mert 
míg a konvent a többi kerületekkel közvetlenül 
érintkezik, Erdélyben a misszióügyi állandó bi-
zottsággal rendezi el a dolgot. 

Természetes dolog, hogy a tőkeképző segé-
lyezésekről az erdélyi egyházkerületi közgyűlés 
semmit sem tud, számadásait sem át nem vizs-
gálja, sem nyilván nem tartja, hanem végzi az 
igazgató-tanács. A számadások tehát felmehetnek 
a konventhez az 1891. 23. e) számú konventi 
végzés értelmében, de erről a kerület mit sem 
tud, sem ante, sem post. 

Ha ezek helyes dolgok : akkor ne bántson 
bennünket senki speciál i tásainkért! 

Erdélyi 

Beszélő számok. 
(Az ev. ref. egyet. Konvent becses figyelmébe.) 

Manapság, az egyes életviszonyokról elmé-
leti úton felállított irányelveket statisztikai ada-
tokkal szokás megvilágítani, s néha túlságos, 
néha igen kevés becset tulajdonítva a nyert 
adatoknak, ahhoz képest tesznek életbevágó vál-
toztatásokat azokon, vagy hanyagolják el a szük-
ségesnek mutatkozó intézkedéseket. Állami téren 
az első irány nyilatkozik meg abban, hogy a 
statisztika hivatásából, hogy t. i. hasznos segítő-
eszköz legyen, innen-onnan kivetkőzve, céllá 

lesz, s a túlfejlődés rendellenességeit mutatja. 
Ellenben egyházi téren az e téren kifejtett mun-
kásság kevesebb az elégnél, tekintve főleg azt, 
hogy ma még inkább csak a csecsemő bizony-
talan lépteivel kísérli meg az e téren való ha -
ladást. — A statisztika ugyanis korántsem felel 
meg céljának, ha a gyűjteni szándékolt adatok 
ötletesen felmerült kérdések alapján szolgáltat-
nak be ; sőt ér téke vagy értéktelensége már a 
kérdések feltételében meg van határozva s el 
is döntve egyúttal. Innen van, hogy az 1894. évi 
»Jelentő ív«-et, ha épen használhatatlannak nem 
is, de mégis teljesen elhibázottnak kell tekinte-
nünk. — Azt a célt ugyanis, melyet maga elé 
tűzött, hogy az egyes egyházak szükségleteit s 
fedezetét megbízhaló bizonyossággal tüntesse fel, 
bizonytalanul tapogatódzó kérdéseivel s még hiá-
nyosabb utasításaival nem csak meg nem kö-
zelíthette, sőt alkalmat nyújtott arra, hogy vilá-
gos átnézet helyett hamis képet nyerjünk, mi 
vei nem csak az egyes egyházmegyék, hanem 
azokban az egyes körök is más-más alapját fo-
gadták el kiindulásuknak, minélfogva az ered-
mény sem egységes és megbízható. S tekintve 
már, hogy ez adatok az akadémikus érték kö-
réből kilépve, a legmesszebb kiható intézmények 
^lapját képezni voltak hivatva, — felszámítha-
tatlan kár s jogos keserűség forrásaivá lettek. 

A második, már szűkebb körű, e nemű 
munkálat volt az ú. n. Kongrua-kimutatás, mely-
nek méltatását mellőzve, áttérek a harmadikra, 
mely : »Jelentő-ív az egyházak adózási viszonyai-
r ó l cím alatt még elintézés előtt áll. —- Ennek 
célja világos, kérdései erre vonatkozók, egysze-
rűek, érthetők ; azonban betöltésük körültekintő 
gondot és sok munkát kiván, melyet — fájda-
lom — még sokan sajnálnak az ily fajta kérdé-
sektől. Ezért jó lett volna, ha az ív a betöltésre 
vonatkozó, bővebben körülírt utasítást, vagyis 
magyarázatot tartalmazott volna elég bő hátulsó 
lapján, pl. azt, a mit Kenessey úr, az Egyházi 
Lapban, a mult év őszén tett vala közzé. 

így az ív, itt is, sok részben megbízhatlan. 
Mégis vannak egyes kérdései, a melyekre adott 
feleletek igen becses ós figyelemre méltó adato-
kat tartalmaznak, a milyenek, pl. : az egyházta-
gok állami adójára, a 10 frtnál kevesebb állami 
adót fizetőkre s ezek egyházi adójára vonatkozó 
kérdések. Az ezekre adott feleletek már teljesen 
megbízhatók, s ezeket már bátran a beszélő szá-
mok sorába iktathatom ; habár hiányát érzem a 
kérdések részletezésének, mely pedig kéznél fekvő 
s minden további nagyobb fáradság nélkül lett 
volna kivihető; pl. a második kérdésnél oda le-
hetett volna tenni : »s mennyi állami egyenes 
adói fizettek? A negyedik kérdésnél: »a) a leg-



kisebb* u tán: »mennyi állami egyenes adót fize-
te t t? . . . frt . . . kr«, s így a b) pontnál is. E bő-
vítés rendkívül emelte volna e statisztikai ada-
tok értékét . Az 5. ós 6. pontra adott feleletek-
nek csak ott van értékük, a hol azokra minu-
ciózus pontossággal gyűjtött adatok nyomán ír-
ták be a feleletet. Ez pedig, ismételt utasítások 
után is, nagyon kevés helyen történhetett . — 
Általában, azt merem mondani, hogy megbízható 
egyházi statisztikánk mindaddig hiányzani fog, 
míg a kérdések egységes elvek alapján, félre 
nem magyarázható utasítás kíséretében nem adat-
nak ki ; s legjobb statisztika az lehetne, melyet 
egy és ugyanazon egyén (talán a vizitáló espe-
res) venne fel egy-egy egyházmegye minden egy-
házában. így lehetne pl. az alapvető 1894-iki 
Jelentő-ívet is teljesen megbízhatóvá átalakítani. 

Ezek előrebocsátása után, — megemlítve azt, 
hogy az új »Jelentő ívek« Felső-Baranyából be-
adott összes példányait egyenként átvizsgáltam 
s belőlök táblás kimutatást készítettem, — átté-
rek a beszélő számokra és azon leszek, hogy ne 
én azok alapján, hanem azok beszéljenek maguk 
helyett. 

Az ívek alapján készített táblázatom azt mu 
tatja, hogy Felső-Baranya területén 77 egyház 
van, ebből (a lelkész-tanítóságokat is anya-egy-
háznak véve), anya- 65 (közte : 8 lelkésztanítóság 
ós egy missziói egyház), 2 társgyház, 10 leány-
egyház s némi szórvány (melynek adatai vagy 
hiányoznak, vagy — miután az ív ezt nem is 
kérdezi — nem elég pontosak). E 77 egyház 
lélekszáma, szórványokkal együtt : 29,128, — 
azok nélkül, 28,793. Ez utóbbiak közül egyházi-
adó fizetésre kötelezett : 22,364. Mennyi ezek 
közül a fizetésre képtelen (s így mennyi hát a va-
lóságos fizetők száma)? — ezt csak 47 egyház mu-
tatta ki ; 30 nem, holott fizetésre képtelen íizető-
kötelezettek, bizonyos, hogy minden egyházban ta-
lálhatók. Ez pedig lényeges dolog ott, hol az 
egyházak adózásának viszonyairól van szó. így 
pl. az említett 47 egyház 14,192 fizetésre köte-
lezettje közül 1043 lélek fizetésre képtelen, s 
ennek alapján, talán nem tévedünk, ha a 22,364 
kötelezett közül 1600 at veszünk fizetésre kép-
telennek. 

E számok azt beszélik, hogy egyházmegyénk-
ben, a teljes népességnek 77 67 — kerek szám-
ban 78 %-a egyházi adófizetésre kötelezett ; 
a mi ismét két dologra hívja fel figyelmünket. 
Egyike az, hogy itt kevés a 15 éven alól levő 
gyermek, mert hiszen a 22%-ba minden egyházi 
adófizetésre nem kötelezett bele foglaltatik ; ós 
ez azt mutatja, hogy e kiveszós lejtőjón aláro-
hanó, jobb sorsra érdemes jó magyar faj sza-
porodásának hiánya ijesztő arányokat öltött. A 

második az, hogy itt — mint az adófizetők 
magas %-a mutat ja — a fizetés kötelezettsége 
az egyénekre levén alapítva, már a gyerme-
kekre, néhol a csecsemőkre is kiterjed; tehát 
adózásának rendszere tűrhetetlenül igazságta-
lan, s felette nagy veszélyt rejt a jövendőre 
nézve. 

A számok második beszéde azt mondja, 
hogy az összes, feltüntetett népesség 1897-ben 
130,314 frt állami egyenes adóval lóvén meg-
róva : ez a népesség szegény és a középosztály-
nak teljesen hiányában van. Es mégis ezek egy-
házi és iskolai céljaikra ugyanez évben 102,595 
forintot fordítottak, mely Összegből az adófize-
tőkre kivetett egyházi adó gyanánt 86,644 frt 
nehezült, a m i állami egyenes adójuknak 66'5%-át 
teszi. — Ez annyit tenne, mintha minden ref. 
egyháztag, a kinek állami egyenes adója pl. 1000 frt, 
egyházának 665 frttal adóznék. Igazán szeretném 
ezt a buzgó hitsorsos ura t személyesen megis-
merni. Pedig Baranyában ennél áldozatrakészeb-
beket (? !) is találhatunk. 

Csak a 10 frtnál kevesebb állami adótfizető-
ket vehetvén glapul, következő adatok állanak 
előttünk : 

Csepelen 31 ilyen gazdának állami adója 
78 frt 97 kr., míg az egyházi 387 frt 52 kr.,— 
vagyis állami adójuk 483'75%-át viselik ; tehát 
ha az előbbi buzgó egyháztag itt lakoznék, 
1000 frt adója után 4837 frtot fizetne egyházi 
adóul, — Tót-Keresztúron három család állami 
adója 22 frt, — az egyházi 75 frt ; tehát = 
381%- Harkányban 357; Bissón 183% ot fizet-
nek az ily szegények egyházi adóba. 

Mi természetesebb annál, minthogy ezek s 
a hozzá hasonlók már-már ott állanak az össze-
roskadás küszöbén. 

Van a dolognak még egy más oldala is. 
Nevezetesen az egyházmegye a mult évben 

az t a határozatot hozta, hogy a 10 frtnál keve-
sebb állami egyenes adót fizető egyháztagok, illetve 
családfőknek a lelkészi fizetésből fokonként, 
V«, V3 illetve 2/3 részt f. évi ápril 24-től kezdő-
dőleg el kell engednünk. Érdekes volna tudnunk 
azt a veszteséget, mely ez úton a f-baranyai 
lelkészek vállára nehezül (jogosan, vagy jogta-
l a n u l ? — ezt a kérdést most ne feszegessük). Ezt 
a jelentő ívek alapján nem tehetjük, mivel a lel-
készi fizetések külön nem, hanem csak az egyház-
fentartás terheivel együtt vannak kimutatva. — 
Hozzávetőleges számítást azonban ez alapon is 
tehetünk. — Tudjuk ugyanis, hogy az egész 
egyházmegyében 1973 család van, melynek évi 
állami egyenes adója vagy semmi, vagy általá-
ban a 10 frtot meg nem haladja. Táblázatunk 
azt is kimutatja, hogy ezek együttvéve 18,179 frt 



egyházi adóval vannak megróva (állami adójuk 
összege — fájdalom — ki nem mutatható így, 
külön csoportban). — Mivel már az egyházi 
adónak körülbelül Vs-a az, mely iskolai célra 
szolgál s a maradóknak 10%-a vehető általános 
egyházi cé l r a : e szerint abból a 18,179 frtból, 
mit ezek fizetnek, 12,149 frtot egyházfentartásra 
s ebből ismét 10,908 frtot vehetünk lelkészi 
fizetésnek. Ez összegnek kell legnagyobb rész-
ben %-át, kisebb részben V3-át s legkisebb rész-
ben Vd-ét, a mi legalább is 4500—5000 forintot 
tesz, feltétlenül elengedni. Sőt többet, mert az 
iveken némely természetbeliek, pl. a bor, rendes 
—• bár mérsékelt — árban vannak felvéve, míg 
az egyházmegye ennek árát szegényre, gazdagra 
nézve 8 krra szállította literenként, a mennyiért 
még Engel-féle műbőr sem kapható. — Ki pó-
tolja ki a lelkészeknek, kiknek fizetésük díj-
levélileg élethossziglan biztosí t tatot t— ezt a vesz-
teséget, ezt a k á r t ? ! 

Hozzá még ez az elengedés nem is oszlik 
meg a 66 pap közt arányosan. Mert mig pl. a 
pécsi lelkészt e címen semmi, a 710 lelket 
számláló Sellyén (hol a lOf r tona lu l fizető egyház-
tagok adója csak 155 frt, melyből a lelkészi, 
tehát az elengedés alá jövő összeg alig több 90 fo-
rintnál) alig említésre méltó a veszteség, addig 
a 951 lélekkel biró siklósi egyházban 198 családfő 
adója marad alul a 10 frton s így ezek által 
fizetendett 1754 frtnak aránylagos része, tehát 
— körülbelül — 1053 frt lelkészi fizetés esnék 
csorbítás alá ; előbbi példánk szerint tehát, leg-
alább is 450—500 frt jogos és biztosítottnak 
vélt tulajdonról kellene a lelkésznek, — kénytelen-
kelletlen bár — lemondania. 

De, ha itt teljesen fixirozott összegekre nem 
hivatkozhatunk is, tehetjük ezt egy másik szem-
pontból. A »Jelentő-ívekcc alapján ugyanis egész 
pontosan kimutathatjuk a 10 frt állami adónál 
kevesebbet fizető családfők egyházi adóval való 
megterheltetését. 

A legsúlyosabb számokkal Turony (vergődő 
egyház) szolgál, hol az ilyen kis adófizetők kö-
zül a legsúlyosabban terhelt (lehet, hogy sok 
gyermekű napszámos ember) 36 frt 50 krt, Sza-
bolcson 34 frt 48 krt., Matyón (roskadozó, — haj-
dan a fényesebbek közé tartozott egyház) 33 frt 
76 krt., Nagy-Peterden 30 frt 80 krt., Szaván 
(félig elzüllött) 30 frt 04 krt., Belvárdon 27 frt 
46 krt., Csepelen (félig elpusztult) 27 frt 76 krt., 
Gyűdön 27 frt 36 krt., Katád fán 26 frt 41 krt., 
Tót Keresztúron (alig tengődő kis filia) 26 frt 
19 krt., Tésenfán 25 frt 17 krt., Csarnotán 24 frt 
45 krt., Garén 24 frtot. Csehiben 23 frt 94 krt 
fizet egyházi adóul. Míg ellenben néhol, e rész-
ben kedvező viszonyok állanak fenn. Mert pl. 

Aderjáson 4 írt 44 kr., Besenczén 4 frt 24 kr. (mind-
kettő lelkésztanítóság), Botykán 7 frt 49 kr., 
Dencsházán 6 frt 45 kr., Sellyén 6 frt 59 kr., 
Nagyfalun 10 frt, Vaiszlón 10 frt 18 kr., Nagy-
Harsányban 10 frt 72 kr. az ilyenek által viselt 
legnagyobb egyházi adó. 

Visszatérve a felső-baranyai egyházi teher-
viselésre általánosságban, — előbb jegyezzük meg 
különösen azt, hogy az itt felsorolandó összegek-
hez se állam, se község nem járul egy fillérrel 
sem, hanem az az utolsóig kivetve szedetik be 
a hívektől. 

Láttuk, hogy a 29 ezer népességből 22 ezer 
viseli az egyházi adózás terhét s ezekre 86 ezer 
600 forint van kivetve. Ez azt teszi, hogy ha 
az egész megyét egyetlen egyházközségnek ven-
nők (a melynél jóval nagyobbak is vannak), az, 
a nélkül, hogy csak egy középiskolát is tar tana 
fenn, — tisztán egyházi ós elemi oktatásra való 
célra 86 ezer frt évi rendes kiadással rovatnék 
meg, mint kivetéssel. — Ismételjük, hogy ebbe 
nincs beleszámítva a 16 ezer forint, mely kü-
lönböző forrásokból fordíttatik az egyház évi 
fentartására. Tehát ez a 29 ezer lélek (vegyük 
egy egyházközségnek) fentart 76, azaz hetvenhat 
tomplomot ós 1 imaházat (a 40 ezernél népe-
sebb Budapest 3 templomot s néhány imaházat, 
Debrecen 4-et, Mező-Túr, Miskolc 2—2-t), továbbá 
66 lelkészi állomást (Budapest 3 rendes s né-
hány h. lelkészt, Debrecen talán 4-et, Mező-Túr 
2 rendes ós egy rendszeresített s. lelkészt), — 
ezenkívül 64 rendes tanítóságot (Budapest egyet 
sem, Mező Túr 22-t). Igaz, hogy ez utóbbiak 
közül 6 községi tanító (de azért csak a ref. hívek 
fizetik) ; azonban még is 58 tanítóság marad a 
hívek terhére, ós csak az újabb időben s igen 
kis részben élvezik az állam segedelmét. 

Ezek a nagy számok arra vallanak, hogy 
az egyházak aprók, kicsinyek; mivel a 29 ezer 
lélek a valóságban 77 gyülekezetet alkotván, 
egyre-egyre, átlag 364 lélek esnék csak. E 
téren azonban változatosságot tüntet fel kéz alatt 
levő statisztikánk. — Legkisebb gyülekezet Tót-
Keresztúr, 73 lélekkel bíró kis 1.-egyház, mely 
a maga fentartására évenként 364 frt kivetés-
sel adózik, előimádkozó-tanítóságot tartva fenn. 
Legnagyobb : Nagy-Harsány, 1003 lélekkel, mely 
— iskolája községi lévén — csupán egyházi 
élete továbbvitelét évi 2616 fr t rendes kiadá-
sával eszközli. 1—100 lélekkel bír 1 leány-egy-
ház = 1. — 100—150-ig 2 leány-egyház ós 
2 társegyház — 4. — 150—200-ig 3 anya 
(közte 2 leik.-tanítóság) és 1 l.-egyh. = 4. — 
200—250-ig 7 anya- (közte egy l.-tan.) ós 5 1.-
e. = 12. — 250—300-ig 7 anya- (4 1.-t.), 1 l.~ 
e. = 8. — 300—350-ig 11 anya- (2 1.-t.) == 11. 



— 350—400-ig 11 anya- (itt] már nincs lelk.-
t a n í t ó s á g ! ) . — 400—500-ig 11 anya-, s 500-on 
felül ~ 15 anya-egyház. 

De a számok nemcsak a gyülekezetek apró 
voltát, hanem az általuk viselt teher rendkivüli 
nagyságát is mutatják. — Hiszen arról van itt 
szó, hogy ez a népesség 77 temlomot, 66 lelkészi 
lakást, 58 tanító-lakást ós 70 tantermet épített 
és tart fenn. — Hogy az itt felsorolt épületek 
évi fentartása mibe kerül, azt most figyelmen 
kivül hagyom ; ellenben kiemelem azt, hogy 
ezek közt sokszor ós sok helyt fordul elő alka-
lom az új építkezésekre ós hogy ez a hívek 
közt oly pusztítást művel, mint akár csak egy 
»Rácz-futásc(. — Mert, hogy a módosabbakból 
összeállított elöljáróság a szomszédokénál okvet-
lenül szebb, díszesebb épületet kíván emelni, ez két 
okból természetes. Az egyik a jómódú földmí-
ves természetes hiúsága, — a másik, hogy az 
önzés által képezhetett kerékkötő itt csaknem 
teljesen kizártnak tekinthető. Ugyanis a jobb-
módúaknál rendesen kevés a lélekszám, holott a 
költség — még pedig jó busásan, hogy áldomásra is 
teljék — rendesen az után vettetik ki. A határozat 
hozatalánál a szegényebb sorsúaknak ^hallgass/« 
a neve; de a fizetésnél övék első sorban az exe-
cució, s nem egy szegény családnak, mely a 60, 
80, sőt 120 frt kivetés behajtása folytán vagyon-
kájából kivetkőzve, családjával együtt pusztára 
vándorolt, keserves cselédkenyér, jó ha nem kol-
dusbot az öröksége, jutalma. Az az 1 millió 
69 ezer 939 forint, melyre egyházaink épületei-
nek értéke hivatalosan — s épen nem túlzot-
tan — fel van számítva, beh sok átkot, könyet 
hord bevakolva a díszes falakban ! . . . Az a híres 
közmunka, melyet sokáig például állítottak oda 
egyházkerületünk más gyülekezetei elé : micsoda 
kizsákmányolása a szegényebbnek a jobbmódúak 
ál tal ; mennyi igaztalanság, méltatlanság ós vissza-
élések gazdag forrása vol t ! . . . 

De hagyjuk az általánosságokat, s kövessük 
a statisztika hivatalos, de elrettendő adatait, a 
részletekre vonatkozólag. Tót-Keresztúron, mint 
láttuk, 73 lélek templomot ós előimádkozó- ta-
nítóságot tart fenn 364 frt kivetéssel, melyből a 
csecsemőre is 5 forint esik. így Turonyban 212 
lélekre 1052 frtot vetnek ki egyház ós iskola 
fentartására; Oldon 201 lélekre 1119 frtot, Káki-
cson 345 lélekre 1400 frtot, Gyödön 401 lélekre 
1992 frtot s Bogdása is 513 lélekre kivetett 
2479 frtot fordít erre. Még a legkevésbé meg-
adóztatott Sellyén, valamint Kis-Csány-Oszrón is 
2 frt évi adó terhel minden élő le lket ; de a 
többinél 3, s mint az elébb mutatványul közlöt-
teknél, 5, sőt 6 frt évi rendes adó terhe nyom 
»mindenkit, a ki csak ól«. Hogy mily óriási te-

her ez, — egész nagyságában áll előttünk, ha egy-
házunk legnépesebb gyülekezeteire vonatkoz-
tatjuk. így 5—6 frttal terhelve a híveket, Deb-
recenben 2 — 3 százezer, Budapesten kétszáz 
— kétszázötvenezer (tényleg befoly úgy : 12,000 
forint), M.-Túron 100—150 ezer forint lenne a 
hívek évi rendes egyházi adója, — középiskolákra 
ebből egy fillért sem adván. 

E számok, ha nagyok, ijesztők s így redu-
kálandók, sőt redukálhatok lennének is — minda-
mellett legnagyobb részükben megállhatnának, 
el lehetne azokat hordozni, abban az esetben, 
ha kivetésüknél a méltányosságnak bárcsak egy 
kis árnylata nyilatkoznék is meg ; mert hiszen, 
a hivek adóképességóhez viszonyítva, az egész 
kivetés az összes népesség egyenes adójának 
77%-át tenné, a mi ugyan szinte elég nagy, de 
korántsem elhordozhatatlan. 

A f.-baranyai egyházi adózás terhét elvisel-
hetetlenné teszi a kivetés aránytalansága, mely 
a teljesítő képességet teljesen figyelmen kivül 
hagyva, a szükséglet bármely rendellenesen nagy 
összegét fejadó gyanánt a lélekszámra alapítva 
veti ki. így pl. 1 mérő búza fizetését kívánja 
meg esetleg (1 lélek után) oly özvegy napszá-
mos nőtől, a ki 2 — 3 kis árvájának a betevő 
falatot is alig tudja megszerezni; 1 kocsi (*/< öl) 
fa fizetését attól, ki gyermekeinek, hogy meg ne 
fagyjanak, a mezőről, hátán hordott kukoricaszár-
ral s efelé vei tüzelget ; és IV2 kilogramm friss 
sódar fizetését attól, a ki évről-évre sem lát 
leölt disznót a maga falai közt, s így tovább, 

De beszéljenek a rideg számok, hogy az 
aránytalanság minő égrekiáltó példái rezgetik 
meg az emberiség iránt fogékony szivet itt. — 
Általánosságban láttuk, hogy az egész egyház-
megyében a kivetett Összeg az állami adónak 
660/0-át tenné ki; azonban egyes egyházakban 
a Í0 frtnál kevesebb állami adót fizetők együtt 
fizetett állami adójuknak 182, 357, 381, sőt 
483%-ával vannak mint egyházi adófizetők meg-
terhelve. — Ám bocsátkozzunk bele még mé-
lyebben a részletekbe s lássuk, mert a Jelentő-ív 
alapján módunkban áll, minő a megterheltetóse a 
kis adófizetőknek, az egyes családokat tekintve. 
Matyón a kis adófizetők közt a leginkább megter-
helt évi 36 frtot fizet, s így, ha állami adóját 
2 frtban veszszük fel (lehet, hogy egyenes adója 
nincsen is!) már ő ennek 1800%-át fizeti egy-
háziadóba, míg ugyanott azaz egyháztag, ki 72 frt 
egyenes adót fizet ós ha egyházilag is (a mi 
ritkaság) a legnagyobb adófizetők közé tartoz-
is, már csak 50%-al van megterhelve. Ellenben, 
ha a legkisebb egyházi adóval : 4 frt 10 krral 
volna megterhelve (pl. magános özvegy), állami 
adójának már csak 5'7%-ával áldoznék az egyház 



és köznevelés oltárára. — Azt hiszem, felesleges 
volna ezen kivül több példával fárasztanom a szi-
ves olvasó becses figyelmét. 

íme itt a régi gyepű, mely hemzseg ama 
kígyóktól, melyektől az azt bolygató meg szokott 
marattatni. Itt van az aránylagos adózás beho-
zatalának legnagyobb akadálya, mely a módo-
sabbak kényelmes helyzetét megzavarván, őket 
ellenségekké tenné. Es itt van az oka, gyökere 
az egyházak társí tására irányuló törekvésnek, 
melyet az egyházi sajtó épen nem fogadott va-
lami örvendezéssel ; sőt ha félre nem értette, 
elegendő fontosságot sem tulajdonított annak. 
Holott a közölt hivatalos adatok mellett senki 
sem kótelkedhetik két dologról. Egyik az, hogy 
tovább is igy maradván, ez a kérdés előbb-utóbb 
sajnos katasztrófára vezetend; a másik pedig, 
hogy az elsorolt kis egyházakban, magukban 
véve, az aránylagos adózás keresztülvihetetlen, 
mivel az egyes szertelenségeivel a jobb módúakat 
üldözné ki kebelünkből. Az egyházak társításá-
val (nem affiliációt, anya- és l.-egyházak kelet-
kezését értvén ez alatt) ellenben lehető lenne 
az, hogy az aránylagos adózás behozatala a sze-
gényt is élni hagyná, a jobbmódút sem üldözné 
el. Hogy ez itt, kivihető, ennek legékesebben 
szóló bizonysága az, hogy az elősorolt egyházak 
— a széleknek csak igen kis részét véve ki — 
sűrűn egymás mellett feküsznek, tiszta magyar 
vidéken s még pápistaság is csak itt-ott van s 
igen csekély számban közé ékelődve. Ama ter-
vezetben, mely a csoportosítás céljára készült, a 
legtöbb 2 — 4 kilométer távolságra van egymás-
tól. Többre : kevés ; 8 kilométerre pedig talán 
egy sem. 

Kérdés az, hogy miként vigyük keresztül 
a tehercsökkentés t? Szerintünk itt az állam ós 
a közegyház segedelmére nem ok nélkül számí-
tanánk. Az állam nem engedheti a mellókadók 
ily mértéktelen emelkedését; az egyetemes egy-
ház nem engedheti bizonyos elpusztulásnak a 
kálvinizmus eme bölcsőjét s ez ideig oly számot 
tett vódvárát. 

Az állam kétfólekópen jöhetne a rendezés 
segedelmére, ú. m. az iskolák fentartása terhé-
nek könnyítésével, valamint a lelkészi fizetések 
némi segélyezésével. — Az iskolák megszünte-
tésére gondolni sem lehe t ; nem is akar senki. 
Ám, ha az állam minden iskolatanító fizetéséből 
400 koronát vállalna el, oly feltétellel, hogy ez-
zel arányban az adózók egyházi terhe könyíttes-
sók, — e célra elég lenne évi 25 ezer korona, 
melylyel, midőn kulturális feladatát teljesítené, 
másfelől az adózók válláról igazságtalan ós meg-
engedhetetlen terhet emelvén le, a jogtalan hely-
zetből való kibontakozást könnyítené. Másik az, 

hogy a csoportosításra alkalmatlan helyeken, 
valamint a csoportosítás folytán is erőtlen egy-
házak lelkészi kongruáját kiegészítené és pedig 
a társí tás folytán halmozott teendők arányában, 
melyre a meghozott törvény módot is nyújt. 

A közegyház a társult egyházak száma és 
a fizető-képességhez arányítva személyi rendsze-
resített pótlókokkal járulhatna a célszerű kibon-
takozáshoz. 

Legtöbbet tehetne e végre maga az egyház-
megye, ha erre felülről támasztó pontot talál a 
törvényben s hathatós támogatást a felsőbb 
egyházi hatóságoknál. Nincs kétség az iránt, 
hogy 2 — 3 kilométer távolságban mindenüt lel-
készt tartani 2—300 lélek számára, — semmi-
vel se indokolható. Egy lelkész 2, esetleg 3 egy-
házban is, felváltva végezhetné az ünnepi ós va-
sárnapi istentiszteleteket s minden lelkészi teen-
dőt, még a belmissziót is bátran ide számítva, 
— ha ugyan ezzel kapcsolatban az aránylagos 
egyházi teherviselés meghonosítható, a mi felől 
már kétség sem lehet. 

íme, ez volt célja a mi egyházmegyénknek 
ama mozgalomban, melyet a társítás érdekében 
már régóta érlel, de a mely, — a zsinati tö r -
vényekben elég erős támajztó-pontra nem talál-
ván, még egyre vajúdik, még mindig csak az a 
jó szándók, melylyel, Dante szerint, a pokol tor-
náca van kikövezve. Fájdalom, azonban e t e r -
vezgetések célt nem érhetvén : veszedelmet rej-
tettek móhükben, melyek mérve felől még csak 
a folyó évben nyerhetünk kellő áttekintést. Világos 
hát, hogy e kérdés felett többé napirendre térni 
teljesen lehetetlen Ezt így, vagy úgy, — de 
meg kell oldani. A felhozott hivatalos adatok, 
azt hiszem, minden érdeklődőt meggyőzhettek 
erről. Ám, gondolkozzanak e kérdés felett egy-
házunk egyetemének nagyjai, őrállói, ós tegyék 
meg, a mit kell, a mit lelkök suga l l ! . . . 

Az egyházmegye a felköltött érdeklődós ki-
elégítése végett egyelőre az aránytalanságon úgy 
kívánt segíteni, hogy a tehetősebbek terheltetése 
nélkül (sőt a bor ós sódar mérsékelt váltsága 
folytán azoknak is lényeges könnyítésével) a sze-
gényebbek részére a lelkészek hozzanak áldozatot, 
díjlevólileg az egész hivataloskodásuk tar tamára 
biztosított fizetés egy részének (szóval : önkéntes, 
lényegileg : kényszerű) elengedésével. — Tisztán 
egyéni — de bátran kimondott — meggyőző-
désem szerint ez veszedelmes precedens lesz, 
ha csak, szükségből ideiglenesen segítő eszköz-
nek tekintetvén, ez áldozatot az egyház egyeteme 
nem vállalja el, s egy, vagy más, alkalmas mó-
don kárpótlásáról nem gondoskodik. 

Legkevesebb, a mit e részben tenni lehet 
— és szerintem kell is, — az : hogy ez egyház-



megyei — kerületileg is megerősített — határozat 
folytán, a legnemesebb intencióból eredt fizetéselen 
gedések, a kongrua-felszámításnál tekintetbe vétetvén, 
honoráltassanak. Fel kell számíttatni pontosan és 
szigorúan, minden felső-baranyai egyházban, a 
lelkészeket e jogérvényes határozat folytán ér t 
veszteségeket s azokat a kész kimutatások össze-
géből, a bor ér tékelése folytán beállott veszteség-
gel együtt, — mint már jogilag és tényleg meg-
szűnt fizetést (mely nagyobb, sőt imminens veszély 
folytán állott elő) a már kész kimutatásokból 
levonni; másoknál, hol ily k imuta tás nem készült, 
ez alapon a k imuta tás t elkészíteni s ennek elfo-
gadásá t — melytől nemes érzésű ember el nem 
zárkózhatik — a kormánynál kieszközölni. Ezt 
a konvent megteheti , s 66 család közül legalább 
50 kéri, hogy tegye is meg. Tel jes kárpótlásról 
igy sem lehet szó, az az orsz közalap fe lada ta ; 
de itt-ott mégis némi írt nyújt a most annyi ra 
sajgó sebekre . 

Ez azonban csak ideiglenes orvoslás. Mint 
kimutat tuk, gyökeresebb orvoslás csak társí-
tás út ján remélhető. Ez pedig, aránylagos adó-
zás keresztülvitelével, a törvényhozás intézke-
dése nélkül lehetetlen. Megkisérlettük, s vere-
séget szenvedtünk. Talán a konvent hivatalos 
adata inak itt adott összeállítása mozgató rugó 
lesz a r r a nézve, hogy a konvent az egyházi 
adózás re formjá t előkészítve, a már nem messze 
levő zsinat első feladatául tűzze ki. — Szorongó 
lélekkel kérjük, tegye meg. 

Nagyvá tv . Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 

Lelkészi könyvtárak szervezése. 
Tiszáninneni ev. ref. egyházkerüle tünk múlt 

1898. évi szeptember havában, Jánosiban tar tot t 
közgyűlésében, a sárospataki főiskola igazgató-ta-
nácsának indítványára elhatározta a lelkészi 
könyvtárak felállítását. Ugyanakkor Fejes István 
a jánla tára a főiskola igazgató-tanácsát bízta meg 
azzal, hogy a kivitel módozatairól véleményt és 
szabályzatot készítsen. így készült el a követ-
kező szabályrendelet a t iszáninneni egyházkerüle t 
számára. 

Ezt az igen fontos szabályrendeletet , mint 
a tudományos egyházi irodalom fellendítésének 
egyik ha tha tós eszközét melegen ajánljuk a ha-
ladni szerető egyházi közönség és különösen a 
többi egyházkerületek vezérférfiainak munkás 
szeretetébe. Az itt tervezett lelkészi könyvtárak, 
szer intünk is igen helyesen, csak a lelkész szá-
mára szükséges, maradandóbb ér tékű szakköny-
vek megszerzését célozzák, még pedig részint 
az egyházkerüle t rendelkezése, részint approbá-
ciója mellet. így válhatnak a lelkészi könyvtárak 

emeltyűivé a nagyobb ér tékű egyházi irodalmi 
művek a lkotásának, a mely művek ma, kellő 
számú ós biztos vevők ós olvasók hiányában, 
igen gyéren, vagy épen nem is születnek. 

Lelkészi könyvtárak szervezését mi magunk 
részéről az egyház szellemi élete nélkülözhetet-
len eszközének tar t juk, a mi nagyon elmaradt , 
mondhatni , szégyenletes egyházirodalmi viszo-
nyaink között. 

A lelkészi könyvtárak, ha mindenik egy-
házkerüle tünkben kötelezőleg fölállí t tatnának, je-
lentékenyen megnövelnék az egyházi irodalom 
pártolóit, a kikben most nagyon szűkölködik 
egyházi közéletünk. A lelkészi könyvtárak nagy-
ban emelnék a lelkészek irodalmi képzettségét, 
a mi most az állások szegényes javadalmazása 
miatt sok helyen nagyon fogyatékos. E könyv-
tárak szervezése által bebizonyítanák az egyházi 
hatóságok, hogy lelkészeiktől nem csak követelik 
a hatályosabb lelki gondozást, hanem eme mun-
kához meg is adják a segédeszközöket. 

Ezért, mikor az alábbi tervezetet melegen 
ajánl juk a t á r s -egyházkerü le tek pártoló figyel-
mébe, egyszersmind melegen üdvözöljük tiszán-
inneni hi t testvóreinket az út törő munkáér t , a jó 
példáért , a termékeny, az áldásos eszme megtes-
tesítóséórt. 

Álljon itt most m á r a szabályrendelet . 
Szerkesztőségünk pedig kijelenti, hogy a nagy 
jelentőségű kérdésben, mely a gyülekezeteket is 
közvetetlenül érdekli, a hozzászólás előtt kész-
séggel megnyit ja a Lap hasábjai t . 

I 

Szabályrendelet a lelkészi könyvtárakról. 

1 A lelkészi k ö n y v t á r a k létesí tése minden egyház -
nak kötelességévé t é t e t i k ; enné l fogva a le lkészlakon, vagy 
megfelelő he lyen , az egyházak v i szonya ihoz képest egy 
k isebb vagy nagyobb , de e cé lnak m i n d e n e s e t r e megfe-
lelő könyvszek rény á l l í tandó be ezen fel í rással : » . . . . i 
ev. ref. egyház lelkészi könyv tá ra .* 

2. A lelkészi k ö n y v t á r a k fe l ada ta az, hogy a vallás-
és az e g y h á z t u d o m á n y körébe eső s a lelkészek ö n m ö v e 
léséhez szükséges, m a r a d a n d ó ér tékű könyvek minden lel-
kész részére b i z tos í t t a s sanak ; ebből fo lyó lagezen k ö n y v t á -
r a k b a csak oly művek vehetők fel, a melyeknek fölvé-
telét az egyházkerü le t megrendel te , vagy az illetékes lel-
kész és egyház ké re lmére megengedte . 

8. A lelkészi k ö n y v t á r a k felál l í tásáról az e g y h á z a k 
t a r t ozván gondoskodni , e végből bizonyos, cseké lyebb 
összeget , lega lább 5 frtot, m inden évi köl tség-elői rányza-
tukba kötelesek fölvenni és hogyha ezen összeg a b b a n 
az évben fel nem h a s z n á l t a t n é k is, az, min t könyvtá r i 
a l ap a kitűzött cé l ra t o v á b b kezelendő. A lelkészi könyv-
t á r a k részé re a köl t sége lő i rányzatba fölvett összeg csak 
az egyházak rendes jövede lmének t e rhé re í r h a t ó e l ő ; 
fedezhe tő az közadakozásbó l , vagy egyesek a j án l a t ábó l 
is, c s u p á n e célra kü lön kirótt egyházközségi adóból n e m . 

4. Miután a lelkészi k ö n y v t á r a k felál l í tását közegy-
házi érdek teszi szükségessé, — a b b a n az esetben, ha az 



egyes egyházak sem rendes jövedelmekből, sem a 3. §-ban 
említett más módokon nem volnának képesek a könyv-
tári szükségletet fedezni; az e végből szükséges összegért 
indokolt folyamodást nyújthatnak be az egyházmegyéhez, 
a mely a kért összeget, az e célra felhasználható segély-
alapjaiból megadni köteles; ha azonban erre az egyház-
megye sem volna képes, ugyanaz, a segélyzés meg nem 
adatását indokolva, az illető kérvényeket az egyházke-
rülethez terjeszti fel, a midőn a kerület fog gondoskodni 
a hiánylatoknak közsegély útján leendő fedezéséről. Az 
egyházmegyei vagy egyházkerületi segély csak az egyház-
kerület által megszereztetni rendelt könyvek megvételére 
vehető igénybe. 

5. A lelkészi könyvtárak állagáról egy, az egyház-
kerület által minden egyház részére kiadott törzskönyv 
vezettetik, a melybe, a megszabott rovatok szerint min-
den megszerzet és bekötött könyv pontosan bejegyzendő. 
Ezen törzskönyv a könyvtárban helyeztetik el és az egy-
házlátogatóság által minden évben megvizsgáltatik és 
aláíratik. Minden könyv címlapján feljegyzendő » . . . i 
egyház lelkészi könyvtára« — s a lelkészi hivatal pecséte 
ráütendő. 

6. A lelkészi könyvtárak gondozása és megőrzése 
a lelkészeknek szigorú kötelessége; megjegyeztetvén, hogy 
ezekből, mint nem közkönyvtárakból, idegeneknek hasz-
nálat végett könyvek ki nem adhatók s azoknak esetle-
ges használata a lelkész felelőssége mellet csupán a lel-
készlakon engedhető meg. 

7. Lelkész-változás esetén a könyvtárnak megvizs-
gálása és az új lelkésznek átadása az egyházmegyei ható-
ság kötelessége; az átadás és átvétel a törzskönyvben 
az illetők aláírásával hitelesítendő, a midőn az esetleges 
hiányokról az előbbi lelkész, vagy a lelkész halála ese-
tén az ellenőrzést elmulasztók szavatolni s a hiányt pótolni 
kötelesek. 

8. A lelkészi könyvtárak megalapítása és szervezete 
következőképen rendeltetik e l : 

a) Minden egyház presbitériuma azonnal gondosko-
dik egy alkalmas könyvszekrény készíttetéséről és ennek 
költségét, legfeljebb 2 év terhére, előirányozza. Ezen 
első költség, mint oly nagy fontosságú alapítás kezdete, 
a hívek buzgóságára s egyházi nagy érdekeinkre való 
hivatkozással, igen hihetőleg még a legkisebb egyhá-
zakban is a szerényebb igényékhez képest be lesz szerez-
hető; ha azonban valamely egyházban akár részben, 
akár egészben nem volna előállítható ezen első, szüksé-
ges fedezeti összeg sem, úgy az ilyen egyház a 7. §-ban 
említett módon a segélyezésért fog folyamodni, a minél-
fogva a könyvszekrények 2 év lefolyása alatt minden-
esetre föl fognak állíttatni. 

b) 2 év múlva, a könyvszekrények felállítása után 
a következő könyvek lesznek első sorban a lelkészi 
könyvtárak részére megszerzendők: 

Ezen könyvek első alapját fogják képezni a lelkészi 
könyvtáraknak és a következő 3 év folyama alatt minden 
lelkészi könyvtár számára megszerzendők lesznek. Ezek-
nek megszerzésénél igénybe vehető az egyes vagyonosabb 
és lelkesebbb egyháztagok ajándékozása is, a mely eset 
az ajándékozott könyvekben feljegyzendő; azonban, ha 
mégis volnának egyházak, a melyek önerejükből és saját 
körükben nem volnának képesek az említett könyveket 
3 év alatt megszerezni, ezeknek viszont a 7. §-ban jelzett 
módon fog megadatni a közsegély. 

c) A könyvtári törzskönyv az egyházkerület által 
ingyen adatik minden egyháznak. 

Ezen törzskönyvbe a szabályrendelet is beigtatandó. 
9. Az alapítás és szervezés 5 évének eltelte után 

az egyházkerület időnként fogja megállapítani a meg-
szerzendő könyveket, oly módon, hogy egy-egy év terhére 
5 írtnál nagyobb összeg ne essék, s ha valamely mun-
kának magasabb ára volna, annak megszerzési ára több 
év terhére osztassék fel; annál is inkább, mert minden 
évben úgy sem fognak megjelenni oly maradandó értékű 
könyvek, melyek a lelkészi könyvtárakban helyet foglal-
hatnának. 

10. A lelkészi könyvtárakba felveendő, vagy föl-
vehető könyvek felett, a püspök elnöklete alatt kiküldött 
szakbizottság javaslata alapján az egyházkerületi közgyű-
lés határoz. 

Fejes István, 
a sárospataki főiskola egyházi 

algondnoka. 

ISKOLAÜGY. 
Békételenkedő hangok. 

Protestáns, különösen pedig református tanítóinak 
részéről az ujabb időben gyakorta hallunk olyan termé-
szetű hangokat, melyeknek éle egyházunk intéző közegei, 
mint olyan ellen irányúi, mely — a panaszkodók felfo-
gása szerint — a tanítói testülettel szemben méltányta-
lan eljárást tanúsít és többé nem édes, de mostoha gyer-
mekének tekinti a nevelés terén fáradozó hivatalnokait. 
Nem lesz talán érdektelen és kárbaveszett munka, ha 
megpróbálkozunk a zúgolódás okaira rámutatni és elfo-
gulatlanul megítélni: van-e hát csakugyan alapja ennek 
a békételenkedésnek és van-e elfogadható ok erre, a szinte 
vád számba menő panaszolkodásra ? 

Hogy a protestantizmus a nevelés ügyére mindig 
nagy súlyt fektetett és hogy iskoláit kezdettől fogva úgy 
tekintette, mint az egyház veteményes kertjét, — ez nem 
egy elkoptatott szólásforma, de oly sarkigazság, melyet 
a protestáns egyházaknak, a hazai sanyarú viszonyok 
között eltelt negyedfélszázados története elvitázhatlanul 
igazol. Erről az elvi álláspontjáról ma sem tért le; meg-
hozza ma is ereje teljes megfeszítésével áldozatait a 
nevelés oltárára. Ha a fejlődő kor minden követelmé-
nyeinek nem tud is mindenben eleget tenni, — annak 
oka nem az akarat hiányában, de a megnövekedett igé-
nyek és a megváltozott viszonyokban keresendő és talál-
ható meg. 

Az 1868. évi XXXVIII-ik törvénycikk ugyanis köz-
oktatási ügyünk szervezetében korszakalkotó. Ki van 
ebben mondva, hogy a nevelés ügye első sorban is ál-
lami érdek és e téren az állam fentartja magának a 
suprema inspectio jogát az iskolát fentartó egyházi ható-
ságok és felekezetekkel szemben is. Ezzel kezdetét vette 
hazánkban állam és egyház közt az erős, de nemes ver-
seny, mely kétségkívül az oktatási ügy fellendülését vonta 
maga után. Hogy az állam, mint. nagyobb hatáskörű 
testület, melynek az anyagiakban is összehasonlíthatatla-
nul több eszköz áll rendelkezésére, mint a felekezeteknek, 
vagy épen az örökös szegénységgel küzdő protestantiz-
musnak. — e téren többé az egyházak által magát túl-
szárnyaltatni nem engedhette, az egészen természetes 
dolog. Ettől az időtől fogva az állami beavatkozás mind-
egyre erősebbé lett közoktatási ügyünkben, és úgy látszik, 
beláthatatlan időkre tetőpontját érte el az 1893-ik évi 
XXVI-ik t.-cikkben, mely a néptanítók fizetésének állam-
segély útján való kiegészítéséről is intézkedik. Azért mon-



dom, hogy beláthatatlan időkre, mert a kormánynak ma 
sem célja teljesen kivenni az oktatási ügyet a felekeze-
tek kezéből, és tudatával van annak is, hogy még mindig 
rengeteg az az összeg, melyet csak a protestantizmus 
hoz áldozatul e téren is a haza oltárára. 

Eddig a dolog rendben is volna ; a baj az egész-
ben csak az, hogy az elégedetlenség, békételenség és — 
nevezzük nevén a gyermeket — az elegyháziatlanodás 
ettől az időponttól veszi kezdetét a protestáns — min-
dig tisztelet a kivételnek — tanítói kar sorában. A több-
nyire állami tanítóképző- intézetekből kikerült iíjabb nem-
zedék magas aspirációkkal, hogy ne mondjam, egy adag 
úrhatnámsággal lép ki az életbe, és a mikor ebben a 
a sokkal nagyobb szabású iskolában vérmes reményét 
kielégítve nem lá t ja : azonnal megkezdődik nála a béké-
telenkedés és elégedetlenkedés. És mert a mi szegényes 
egyházi épületeink nem állják ki a versenyt a palota számba 
menő állami iskolákkal: újabbnál újabb követelésekkel 
állanak elő. anélkül, hogy a körülményekkel csak vala-
mennyire-annyira is számot akarnának vetni. Ha ebbeli 
igényüket az egyház nem képes kielégíteni: már kész a 
vád a felekezetek ellen Elhidegülnek attól; állami hiva-
talnokoknak tekintik magukat és terhesnek találják a 
szoros értelemben vett egyházi szolgálatok teljesítését. 
Nem légből kapott állítás ez ; elszomorító példákat tud-
nék én ennek igazolására felhozni. Aztán hangadó körök-
ben is akadnak olyanok, kik túlbuzgóságukban, túl lőve 
a célon, még a kormány világos intenciói ellenére is növe-
lik bennök az egyházi befolyás és felügyelet alól való 
menekülési hajlamot. Legyen elég e tekintetben hivatkoz-
nom a ^Néptanítók Lapja« 1897-ik év február 11-iki 
számának egy passzusára, hol »Cassius* álnév alatt így 
ír valaki: »ez ugyan (t. i. a közoktatás ügyének a val-
lási ügyektől való elválasztása) még csak a jövő zenéje, 
de azért úgy a kívánsághoz, valamint az argumentáció-
hoz — úgy véljük — szívesen járul hozzá minden ma-
gyar tanító.« 

Hát bizony ebben van igaza; mert hogy az ilyen, 
nem épen kegyeletes elszólások sok részről falainak vissz-
hangra és találnak halló fülekre, — az egész természe-
tes. De hogy miért ? annak szintén megvan a maga oka. 
A protestantizmus ugyanis, mely saját kebelében még 
mindig jóval nagyobb áldozatot hoz a nevelés oltárára, 
mint az állam, — szintén igyekezik befolyását éreztetni 
és a felügyeletet gyakorolni iskolái felett. Erre meg két-
ségkívül a legalkalmasabb közege saját lelkésze. Ez a 
körülmény lesz aztán botránykő sok tanító szemében, 
mivel az megint emberi gyarlóságunkhoz tartozik, hogy 
felügyelet alatt állani nem szívesen szeretünk. És mikor 
a lelkész, ki a legtöbb helyen már hivatalából kifolyólag 
is, de meg intelligenciájánál fogva is, elnöke az iskola-
széknek, ebbeli jogait érvényesíteni próbálja, a mire külön-
ben felelősség terhe alatt utasítva is van : a zúgolódás-
nak és elégedetlenségnek egy újabb kútforrása nyilik meg. 
Olvastam én már, és pedig egy ma is élő fővárosi taní-
tónak a tollából: »A papnak semmi helye az iskolában; 
meg kell már valahára ettől a természetes ellenségétől 
— a paptól — szabadítani a tanítót«. Persze hogy tet-
szetős jelszó ez is; de hát ha bármely életpályán a felügye-
letet gyakorló közeget úgy akarnánk tekinteni, mint ter-
mészetes ellenséget, akkor ugyanám felfordult világot élnénk. 
Hát hogy, mint mindenütt a világon, emberi gyarlóság-
ból, e téren is ne fordulhatna elő hatalommal való vissza-
élés, én azt nem állítom; de hogy ez általában így volna, 
— az ellen már tiltakozom. Egyesek hibája pedig még 
nem elég ok arra, hogy miatta egy egész testületet kelljen 
váddal illetni. 

Én valami különös okot az elégedetlenségre még a 
két kar javadalmazását illetőleg sem találok. Nálunk is, 
ott is van jó is, rosz is. De hát egy tanító már 18—20 
éves korában élvezheti a teljes fizetést, míg a lelkészek közt 
szerencsésnek tar that ja magát az, a ki 30 éves kora előtt 
önálló hivatalba jutott. Pedig ez is valami á m ! Aztán 
azt is bízvást kimondhatjuk, hogy a protestáns papság 
felének helyzete ma sem jobb, mint a tanítóké. Nem 
sokalljuk mi, sőt nagyon is kevésnek tartjuk azt a 400 fo-
rintra való kiegészítést; de azért azt is tudjuk, a kik e 
munkálatokban részt vettünk, hogy a legtöbb abból leg-
alább is felér a mi leendő 600 forintos kiegészítésünkkel. 
Elismerjük mi azt is, hogy bizony nem volt az méltá-
nyos eljárás, hogy tanítóink az egyházi közalapból nem 
segélyeztettek; csakhogy talán azt is kimondhatjuk, hogy 
a segélyezésnek az egész gyakorlatban volt módja is té-
vesztett dolog volt. Az az elforgácsolt 40—50 forintnyi 
átlagos segítség pillanatnyi szükséget itt-ott talán enyhített, 
de maradandó nyomokat egyedül ott hagyott, hol a tőke-
segélyezés volt igénybe véve. No de megszűnik most már 
ennek az ügynek is az odiózus volta. Ha mi is kapunk 
államsegélyt, egyetlen lelkész sem lesz többé a domesz-
tikából segélyezve, — én legalább így tartom igazságos-
nak, — hanem csak az egyház, mint erkölcsi testület. 

Mi is tudnánk, valami nagyon keresni sem kellene, 
találni okot a panaszra, ha épen akarnánk. Hány pap 
van mi közöttünk, ki egyszersmind tanító is. És ezek, 
hiába teljesítik ugyanazokat a szolgálatokat, — állam-
segélyt nem kapnak. Sőt igen sok helyen még a khartalis 
tanítói fizetést sem élvezik a maga egészében. Legyen 
elég a tekintetben egy velem történt dologra hivatkozom 
a melyet nem farizeusi hánytorgatásból említek fel, csak 
annak igazolására, hogy mi a nevelés ügyében még erősen 
zsebbevágó áldozatok meghozásától sem szoktunk idegen-
kedni. Három év lefolyása alatt én 220 forintra értékelt 
tanítói fizetésből az egyház pénztárába, a tanítói lakás 
és iskola rendbehozására 300 o. é. forintot fizettem. Ná-
lunk az efféle eset gyakori, ámde a tanítói kar részéről 
— megvallom — ilyesmit nem hallottam. 

Én azt hiszem, nem állítok valótlan dolgot, a mikor 
azt mondom, hogy nem az igazság lelke vezérli azokat, 
kik az egyházak lelkészei és tanítói közt a viszály tüzét 
szítják és keresik a bűnbakot. Hogy ezt egyháziasabb 
érzésű tanítóink is belátják és igyekeznek a már majdnem 
előálló űrt áthidalni — örömmel tapasztaljuk. Csak e 
napokban is két derék református tanító cikkéből olvas-
tam e becses lapok hasábjain és más egyházi lapokban 
is, hogy ideje volna már ennek az áldástalan huzavoná-
nak végét szakítani és egyesült erővel törekedni a pro-
testantizmusra váró nagy munka végrehajtására. Ugy, 
úgy! Ez a helyes és célhoz vezető út! Ne azt feszegessük, 
a mi elválaszt, de keressük azt, a mi egyesít bennünket! 

Egy református tanítónak sohasem szabad elfelednie, 
hogy a mi egyházunk érdeke teljesen azonos a magyar 
haza érdekével és nekünk mindenféle intézményünk ma-
gyar minden ízében. A midőn mi kölcsönös erővel mű-
ködünk ennek az egyháznak a felvirágoztatására, ugyan-
akkor a magyar haza hamisítatlan érdekeinek is a szol-
gálatában állunk. Ne legyen köztünk ellenkezés az anyagi 
ügyek miatt sem ; a helyett adjunk inkább igazat a meseiró 
ama szavainak : >Qui sustinere non potest suum malum, 
alios inspiciat et discat t,olerantiam.« 

Tomor. Papp József. 



Előadói javaslat 
a jog- és ál lamtudományi államvizsgálatra vonatkozó 

törvényjavaslat-tervezet tárgyában. 

Előterjesztetett a magyarországi ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság 
1899. ápril 4-ikén tartott ülésén. 

Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr! 

Az elméleti jog- és államtudományi államvizsgálat 
tárgyában készített s velünk közlött törvényjavaslat-ter-
vezetre midőn észrevételeinket az alábbiakban megtesz-
szük, megragadjuk egyszersmind az alkalmat, hogy Nagy-
méltóságodnak a jogi szakoktatás színvonalának emelése 
érdekében kifejtett buzgalmáért, a magyarországi evan-
gélium szerint reformált egyház részéről, annak képvise-
letében a legteljesebb elismerésünket fejezzük ki. A mi 
egyházunk, mint a magyar nemzeti közmivelődésnek 
egyik tényezője, évszázadok óta gondos ápolásban részesíti 
a közoktatás minden ágat, s a törvény által biztosított 
önkormányzatára támaszkodva, úgy a népoktatási intézetek 
es középiskolák, mint a felsőbb iskolák felállítása és 
fentartása tekintetében a többi iskolafentartók közt min-
dig előljárt, és nemcsak hogy fölvette velők a versenyt, 
de erejét meghaladó áldozatok árán bizonyos tekintetben 
túl is szárnyalta őket. Ennélfogva azt hiszszük, a mi 
egyházunknak megvan hozzá a jogcíme, hogy az állam-
kormánynak a közoktatás érdekében tett minden lépését 
figyelemmel kisérvén, azokra nézve véleményét nyilvá-
nítsa, s azzal a tisztelettel, valamint azzal az őszinteséggel, 
melylyel az alkotmányos kormány iránt mindenkor visel-
tetett. észrevételeit megtegye. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat-tervezet, tárgyánál 
fogva, a mily nagyfontosságú az egyetemes nemzeti kultura 
szempontjából, ép oly közelről érdekel különösen ben-
nünket ev. reformátusokat. 

A paritás elvénél fogva, mely egyházalkotmányunk-
nak egyik sarkelvét képezi, az egyházias szellemű világi 
elem tevékeny, odaadó közreműködése nélkül a mint 
egyházi közigazgatásunk gépezete szükségképen felmon-
daná a szolgálatot, egyházi intézményeink sem kerülhet-
nék ki az elsorvadás veszélyét. S ha ez így van : ebből 
természetszerűleg következik, hogy gondoskodnunk kell 
olyan tanintézetek fentartásáról, a hol a fiatalság magába 
szíván azt az igazi, hamisíttatlan protestáns szellemet, 
mely nem a felekezeti kizárólagosságban, hanem egyrész-
ről saját hitelveink és intézményeink szeretetében s a más 
felekezetek iránti türelemben, másrészről a nemzeti állam 
eszméjéhez való hajthatatlan ragaszkodasban nyilvánul: 
idővel ép oly szilárd támasza legyen a magyar államnak, 
mint a protestáns egyháznak. 

Ezek közt az intézetek közt szerepelnek, több 
mint egy század óta, a protestáns jogakadémiák is. Mind-
járt a budai zsinat befejeztével, mely a hierarchia és kü-
riarchia közti elkeseredett küzdelemnek azzal vetett véget, 
hogy a világi elem részére az egyházkormányzatban 
biztosította az őt méltán megillető befolyást; az ev. refor-
mátusok, számba véve egyrészről a magyar ember elősze-
retetét a jogi pálya iránt, másrészről azt a körülnénvt , 
hogy a jogi-politikai iskolákban szerezhetők meg legin-
kább azok az ismeretek és képességek, melyek az egy-
házi nyilvános életben való hasznos szereplésnek alapfel-
tételei, a jogi szakiskolák berendezéséhez nyomban hozzá-
fogtak. Sárospatakon már 1793-ban szervezték a jogi tan-
széket, melyet Kövy Sándor foglalt el, csakhamar olyan 
hírnévre tevén szert, hogy az ország minden zugából, 
vallás- és nemzetiségi különbség nélkül, nagy tömegben 
özönlöttek hozzá a tanulnivágyó ifjak. Debrecenben 1796-

ban állította fel az egyházkerület az első jogi tanszéket; 
de úgy itt, mint Sárospatakon már jóval előbb adtak 
elő jogi és politikai tárgyakat. Sárospatak és Debrecen 
példáját követte Sziget, Losonc, Pápa és Kecskemét, úgy 
hogy 1848 előtt a négy királyi akadémia mellett. — me-
lyek csak néhány évvel előzték meg a sárospataki és 
debreceni kollégiumokat a jogi tanszékek felállításában. 
— a reformátusok hat tanintézete foglalkozott a jogi 
szakképzéssel. 

Az ev. ref. egyház tehát történelmi jogon is méltán 
ragaszkodhat amaz intézeteihez, melyek egy-egy főisko-
lának. a többi intézeti ágakkal való szerves kapcsolatuk-
nál s az azokra gyakorolt kölcsönhatásuknál fogva, a 
szó szoros értelmében kiegészítő s így nélkülözhetetlen 
alkatrészeit képezik ; melyek a szabadelvűség, a huma-
nizmus és a tudományos haladás szolgálatában állva, ha 
talán szegényesebb anyagi eszközökkel, mint a jól ellátott 
állami hasonló iskolák, de mindenkor megfeleltek úgy a 
nemzeti kultura igényeinek, mint az ezekkei soha ellen-
tétben nem álló protestáns felekezeti érdekeknek. És pedig 
ragaszkodik egyikhez úgy. mint a másikhoz. Különbséget 
köztük azért nem tehet, mert a protestáns egyháznak, 
mint tanító egyháznak, legfőbb ereje a decentralizációban 
rejlik. A mi közmivelődési szükségleteinket egy központ 
nem elégítheti ki; nekiink kuliurális központokra van 
szükségünk, hogy a protestantizmusban rejlő hatalmas 
erőből egyháztársadalmunk minden tagjának juttathassunk 
annyit, a mennyire joggal igényt tart. S ha nekünk ez 
az érdekünk és ha képesek és készek vagyunk ezt — 
akár a magunk erejéből, akár esetleg más tényezők közre-
működésével — oly módon kielégíteni, hogy az említett 
központok tudományos tekintetben az időnkint alkalmaz-
ható legmagasabb mértéket megütik: a protestáns egy-
háznak ez az érdeke, azt hiszszük. nem áll ellentétben 
az állam ama törekvésével, melynélfogva mindenkinek, 
a kinek komoly elhatározása és hivatása van hozzá, 
alkalmat kiván nyújtani a szakműveltség megszerzéséhez. 

A törekvések és érdekek közössége természetszerű-
leg maga után vonja a kölcsönös támogatás szükséges-
ségét. Abban a nemes versenyben, mely a hazai viszo-
nyok és sajátszerű történelmi fejlemények folytán az állam 
és a felekezetek, speciáliter az ev. ref. egyház, mint isko-
lafentartók közt nem lankadó élénkséggel folyik, — az 
ev. ref. egyház az államnak megbecsülhetetlen szolgá-
latot tesz az által, hogy terheinek egy részét magára 
vállalja; az állam viszont úgy az egyház, mint saját jól 
felfogott érdekében cselekszik, midőn az egyház erejét 
közvetlen segélynyújtás által fokozza s ily módon verseny-
képességét biztosítja. 

A kölcsönös támogatásra annál nagyobb szükség 
van, mert a közoktatási intézetekkel szemben évről-évre 
fokozódó igények máskép alig elégíthetők ki s mert az 
egyes intézeti ágak színvonalát folytonosan emelnünk kell, 
hogy a nyugateurópai mértéken alul ne maradjanak. 

Ezt a célt tűzvén ki maga elé Nagyméltóságod a 
jogi szakoktatásra nézve említett törvényjavaslat-terve-
zetében, mi természetesen a legszívesebb készséggel járu-
lunk ahhoz. Engedje azonban meg, hogy épen a bennün-
ket is közvetlenül érdeklő ügy sikerének előmozdítása 
céljából, tisztán tanügyi szempontból, a tervezetre meg-
tegyük észrevételeinket. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy bírálatunkba a közok-
tatási politikai motívumokat figyelmen kívül hagyjuk, 
annyival is inkább, mert ezekhez részünkről alig férhet 
gáncsoló szó. Ha, a mint meg vagyunk felőle győződve, 
megértettük Nagyméltóságod intencióját, ez nem más. 
mint hogy az ev. ref. egyház mindazon jogi szakis-



kólája részére, mely múltjánál, anyagi helyzeténél, tane-
rőinek kiválóságánál s eme tulajdonságain alapuló jóbir-
nevénél fogva rendelkezik a fejlődésképesség föltételeivel, 
a továbbfejlődést biztosítsa. Ugyanerre törekszünk mi 
is. Ma tehát abban a kellemes helyzetben vagyunk, 
a mivel a közelmúltban nem dicsekedhettünk, hogy az 
államkormány politikája a jogi szakoktatást illetőleg meg-
egyezik a miénkkel, miután megfelel az nemcsak a gya-
korlati élet, de egyszersmind a históriai fejlődés követel-
ményeinek is. Nagyméltóságod véglegesen be akarja illesz-
teni a modern nemzeti közoktatási szervezet keretébe a 
jogakadémiákat, oly módon, hogy azok további kísérletezés 
tárgyai ne legyenek, s evvel lehetővé kivánja tenni, hogy 
az emiitett tanintézetek, melyeket néha meg ellenséges 
áramlatok is nyugtalanítottak, szilárd alapra helyezked-
vén, hivatásukat minden akadály nélkül betöltsék. Ugyanez 
volt mindig a mi óhajtásunk is, mert. csak így remélhet-
tük a recompenzációt azokért a nagymérvű áldozatokért, 
melyeket jogakadémiáink fentarlása érdekében sokszor tulaj-
donképeni egyházi intézményeink rovására hoztunk. 

Egész őszinteséggel kijelentjük azonban, hogy épen 
mert annyira méltányoljuk Nagyméltóságodnak a miénk-
kel teljesen rokon-törekvését: óhajtottuk volna, ha azt 
még világosabban kifejezésre juttatja, az által, hogy a 
jogi szakoktatást betetőző állam vizsgálatra vonatkozó terve-
zetét egy, magát a jogi szakokfatast részletesen szabályozó 
törvény keretébe illeszti be. 

Óhajtottuk volna ezt azért, mert az előttünk fekvő 
törvényjavaslat-tervezet nem egészen határozott, mond-
hatnók halvány színekkel rajzolja meg a jogi szakoktatás 
körvonalait, ügy hogy az említett törvényjavaslat-tervezet 
alapján még azt sem állapíthatjuk meg egész bizonyossággal, 
hogy az újonnan szervezendő jog- és államtudományi ka-
rok a felsőbb iskolák melyik kategóriájába fognak tar-
tozni. Igaz. bogv az indokolásban kifejezi Nagyméltóságod 
abbeli reményét, hogy »egyik-másik jogakadémia idővel 
a harmadik, negyedik, ötödik egyetem jegecedési pontjául 
szolgálhat* ; de ebből csak az következik, hogy nem fo-
gadja el Nagyméltóságod azt a rendszert, mely ez idő 
szerint Franciaországban divatozik, hogy t. i. a jogi fa-
kultások tisztán gyakorlati szakpályára előkészítő szakis-
kolák legyenek; arra nézve azonban határozott tájékoz-
tatást nem nyerünk, hogy az elméletet a gyakorlattól 
élesen elkülönítő angol vagy a német rendszer fog-e ná-
lunk mintául szolgálni; legfölebb csak következtetjük, 
hogy a mint a németországi egyetemek a gyakorlati élet-
pályára is képeznek, a tudományos irányra is nagv súlyt 
fektetnek : a mi jogi szakiskoláinknak is ez lesz a hiva-
tásuk. 

De mivel Nagyméltóságodnak a jogi szakoktatásra 
vonatkozó politikáját abban a részében, melyet bizonyára 
helyesen fogtunk fel, magunkévá tesszük: méltán szorít-
kozhatunk a törvényjavaslat-tervezet bírálatában kizáró-
lag a tanügyi szempontok kiemelésére. 

A törvényjavaslat-tervezet — igen helyesen — egysé-
gessé teszi az államvizsgálatot s ily módon szakít a jogi 
szakoktatás természetével ellenkező bifurkáció rendszeré-
vel, mely még abban az alakjában is, a meiyben jelenleg 
nálunk alkalmaztatik, az ifjúságot arra az abszurd fölte-
vésre jogosíthatja, hogy lehet valaki jó bíró vagv ügyvéd, 
anélkül, hogy alaposan ismerné a társadalomnak a pozi-
tív jog által szabályozott életjelenségeit s az azokra vonat-
kozó törvényeket; s hogy viszont lehet valaki jó közigaz-
gatási hivatalnok anélkül, hogy a hatáskörébe tartozó 
társadalmi viszonyok jogi oldalával tisztában volna. 

A mint Poroszországban az államvizsgálat újjászer-
vezésekor a törvényhozás egész haturozottsággal kifejezte 

abbeli kívánságát, hogy a joghallgatók ne csupán a leg-
szükségesebb, u. n. kenyér-studiumokat igyekezzenek elsa-
játítani, hanem vonják be tanulmanyaik körébe azokat 
az eddig teljesen elhanyagolt államtudományokat is, melyek 
az egyoldalú szakképzés korlátait ledöntvén, a jogászi 
képzésnek szélesebb tudományos alapot adhatnak : nálunk, 
a hol külön-külön mindkét vizsgálatnak megvan a minő-
sítő jellege, a hol tehát ma még szabadságában áll a 
fiatal embernek a jog- és államtudományokat oly módon 
szétválasztani egymástól, hogy akar amazokat, akár eze-
ket egyszerűen kilökheti tanulmányai köréből, — kétszere-
sen szükséges a tanrendszer olyatén átalakítása, melynél 
fogva a jogászi képzés egyoldalúsága megszűnjék. 

Ballagi Géza, 
az ev. ref. egyház egyetemes tanügyi 

(Folyt, köv.1! bizottságának jogi szakelőadója. 

T Á R C A . 

A vasárnap Hollandiában. 
Én azt hiszem, hogy a vasárnap megünnepléséből 

következtetést vonhatunk a nép vallásosságára, különösen 
ha látjuk, hogy nem az »előlülés,* vagy feltűnő hivalkodás 
viszi a temlomba az embert, hanem a szívnek és lélek-
nek Istenhez xágyódó szent indulata; a megnyugvás utáni 
örök sóvárgás, a bűn élénk tudata és a megszentelődés 
bizonyos reménysége, melyek együttesen teszik a »belső* 
embert. A ki az Úr eme parancsát : »A hetedik napot meg-
szenteljed* — szivén hordja, az nt-m feledkezik meg a 
többiről sem. 

Hogy a vasárnap megünneplése és az igazi vallá-
sosság között benső összefüggés van, ennek kétségtelen 
bivonyságát látni a hollandok között, a kiknél a vasár-
nap valóban ünnep, a szív és lélek Istennel társalkodásá-
nak megszentelt napja. Az Úré minden nap ; de a vasár-
nap kiválólag az áhítatnak, a magasabb régiókba szárnya-
lásnak napja. 

A monda szerint Vinetának, egy elsülyedt város-
nak harangjai vasárnaponként megszólalnak és a tengeri 
utasok hallják a távolból jövő hívogató hangokat. Ekként 
hangzik az ember szívébe a vasárnapi csend, a vasár-
napi nyugalom — ahol ez még megvan — és mint szelíd 
napfény vonja be derűvel a mindennapi élet sokszor oly 
egyhangú, majd nyugtalanul zajló tengerét. — Csendülő 
harangnak hívogató hangja . . . b i zony sok helyen elhal a 
köznapiság sivító zajában ; sokaknál a pénznek csengése 
édesebb a fülnek. De hiszen a hívogató hangnak nem 
is a fülben, hanem a szívben kell megcsendülnie. A szív-
ben van az a húr, mely a hívogató hangra felajzik s 
Istent magasztaló éneket hallat. De ha a szív vallásos 
érzelmek árjával nem telített, a húr csak nagy nehezen 
ajzik fel. Azért vész el a semmiségben a hívogató szó. 
A vallásos lélek azonban nemcsak meghallja, hanem kö-
veti is ezt a hívogató szózatot. 

Igen, ezt látom a hollandoknál. Midőn felvirrad a 
vasárnap, úgy érzi az ember, mintha egy magasabbb 
világ légköréből szívná az üdítő levegőt, s látva a hivo-
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gató hangra templomba siető emberek seregét, ünnepé-
lyes csendben, méltóságos nyugalommal : lehetetlen, hogy 
a lélek meg ne teljék a hála érzetével a mennyei szere-
tet és kegyelem iránt, a ki a vasárnapban oly nagy 
kincset adott a földi embernek. 

Az utca képe megváltozik. Zaj, lárma elnémult, — 
a gondok harca megszűnik, — a munka pihen, — az 
állami szolgálat csupán a legszükségesebbekre korlátoz-
tatik, s mindenki, öreg és fiatal, férfi és nő, megy az Isten 
házába ; követi a szívébe csendülő harang hivő szózatát. 
És odabenn felhangzik az Istent magasztaló ének ; az imád-
ságban egyesül az Istent kereső hivők áhítata. Magasz-
talás, hálaadás, bűnbánat és kérés szállanak fel a Magas-
ságosnak trónja elé, és az imádság nyomán támad a 
megkönnyebbülés, a megújulás, a megszentelődés. Majd 
az Úrnak szolgája felnyitja az igét hirdető ajkait és sza-
vait a gyülekezet élénk érdeklődése kiséri, nyitott szív 
fogadja. Ismét ének, ima ; őszinte, szivből jövő. És a ki-
sereglő hivők homlokán ott fénylik egy sugár, mely emlé-
keztet a bevégzett teremtés utáni első nyugalom napjára ; 
egy sugara a reménységnek, hogy a szűk határú lét után 
ismét nyugalom vár az Isten népére. 

Mennyi áldás, mennyi kegyelem szállá alá, midőn 
az Úr megvarancsolta: >A hetedik napot megszenteljed!* 

Hogy a vasárnap szigorú megünneplése mily jóté-
kony hatással van a gyülekezeti életre és az egyház 
minden viszonyára, annak fényes bizonysága a hollandi 
egyház ismert virágzó állapota. Csupán egyetlen esetet 
hozok fel, melyet van Veen, az egyház- és dogmatörté-
nelem tanára beszélt el. Egyetemi tanársága előtti időben 
kilenc évig gyakorló lelkész volt, s lelkészkedése alatt 
történt, hogy a rotterdami templomban egy vasárnapon 
harmincezer forint perselypénz gyűlt össze, midőn egy 
jótékony célra való adakozásra hivta fel a híveket. Azt 
hiszem, ebez nem szükséges semmi kommentár ! Általá-
ban ott, a hol az egyház érdekéről van szó, a hollandi 
ennél fontosabb érdeket nem ismer; a földi vagyont soha 
nem sajnálja, ha Istennek tetsző dolgot cselekedhetik 
annak áldozásával. 

Egy másik érdekes tapasztalatot magam szereztem. 
— Már a gyermekbe beoltják úgyszólván a készséget, 
hogy később jókedvű adakozó váljék belőle. Minden temp-
lomba menő gyemeknek, még a legszegényebbnek is, leg-
alább két centet adnak szülőik, hogy a kollektázás alkal-
mával hűen megőrzött centjeikkel ők is épületes dolgot 
cselekedjenek. A kik már olvasni tudnak, magukkal viszik 
az énekeskönyvet, a mely rendesen egybe van kötve az 
új-testamentommal; s így nem csak a közéneket keresik 
ki és kisérik, hanem a pap által felolvasott új-testamentomi 
részt is felkeresik és figyelmesen olvassák. Renkivül ér-
dekes nézni, midőn jön a kollektázás ideje. Ezek a kis 
apró gyermekek mily megihletődött komolysággal nyújt-
ják át centjeiket, s mily öröm sugárzik arcukon ; mintha 
éreznék, hogy az Úrnak tetsző dolgot cselekedi mily gyönyö-
rűséges. Bizonyára az a gyermeki lélek, mely ily irányban 
fejlődik, mely az élet magasztos eszméi iránt fogékony-

nyá tétetik, mely már a családban is az igazi vallásosság 
levegőjét szívja magába : egyházához hütelen, az iránt 
közönyös nem lesz soha. 

A vasárnap megszentelése és a család megszentelő-
dése egymással kölcsön hatásban vannak. Két menhely 
van, hol a föld porában vergődő, de ég felé küzdő lélek 
megpihen és erőt nyer : a család, mely a küzdelemteljes 
földhöz kötő legédesebb kapocs, és a vasárnap, mely a 
megfáradt lelket a menynyel köti össze. A családnak is 
templomnak kell lennie, melyben a vallásosság és tiszta 
erkölcs örök lángja lobog, s a vasárnapot a családban 
is meg lehet, sőt kell megszentelni; viszont a vasárnapi 
nyugalom és áhitat megszenteli a családot. — Nem me-
rem állítani, hogy a család és vasárnap eszméjét minden 
hollandus így fogja fel is valósítja meg; de annyit látok, 
hogy általánosságban a puritánságban megnyilatkozó 
vallásos erő a családi életre is jótékonyan hat, megőriz-
vén annak tisztaságát és szigorú erkölcsi jellegét. A csa-
ládtag, ki a templomban erőt keresett éhező és szomjú-
hozó lelke számára, az örök élet eledelét és italát kereste, 
azt megtalálván és megnyervén, elviszi a családba, hogy 
az is szent legyen. — A földiekért való tépelődés meg-
szűnik ; a hat nap gondjaiban buzgolkodó Mártákból a 
Jézus lábai elé boruló Máriák lesznek. Ünnepi ruhát ölt 
nemcsak a test, hanem a lélek is ; gyermekek és szülők, 
egyesülnek a fohászban: »Uram, légy vendégünk, jövel, 
szentelj meg minket!* — Az ártatlan örömök szintén 
nem hiányoznak, melyekkel bizonyára ép úgy lehet Istent 
magasztalni, mint az imádsággal. És azután mindenki 
újult erővel megy a munkára rendelt hat nap fáradal-
mai elé. 

Ez a vallásos erő, mely a vasárnap megszentelésé-
ben oly impozáns módon nyilatkozik meg, természetesen 
kihat az egész életre és annak minden viszonyára is. Ez 
a vallásos erő bizonyára okozati összefüggésben van úgy 
az egyéni, mint az állami jóléttel. Hogy Hollandiában 
oly elszomorító eseményekről, minőkről a mi lapjaink 
naponként terjedelmes krónikákat hoznak; — százak-
nak sorsát romba döntő sikkasztásokról, minden neme-
sebb indulat kivesztét tanúsító öngyilkosságokról, avagy 
a gyenge erkölcsi érzékből elkövetett házasságtörésekről 
alig hallani, — ennek okai között ott találjuk azt a vallá-
sos erőt is, mely a vasárnap megszentelésében nyilat-
kozik. Hogy a hithagyásoknak, az egyház iránti közönyös-
ségnek, édes hazánkban már megdöbbentővé vált példája 
utánzásra nem talál; hogy a házasságkötéseknek oly 
formája, melynek jelszava; »vagyon kívánatos, vallás 
mellékes*, itt ismeretlen, — abban bizonyára közre hat 
az Úr eme parancsának megszívlelése is : »A hetedik 
napot megszenteljed.* 

Végezetre tanulságul álljanak itt a mennyei látnók 
ihletett szavai: »A Sárdisbeli gyülekezet angyalának pedig 
ird meg: Ezt mondja az, akinél vágynák az isteni hét 
lelkek és a hét csillagok : Tudom a te dolgaidat, t. i.: hogy 
mondatol élni, holott megholt légy. Vigyázz és erősítsd 
meg azokat, a kik megmaradtak és kik halandó félben 



vágynák; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten 
előtt tökéleteseknek lenni. Megemlékezzél azért azokról, 
a melyeket vettél és hallottál ; megtartsad azokat és meg-
térj . Hogy ha nem vigvázandasz: elmegyek te hozzád, 
mint a lopó és meg nem tudhatod, mely órában megyek 
te hozzád.« (Jel. III. 1—3.). 

Utrecht. Danóczy Antal. 

BELFÖLD. 
A f.-zempléni ev. ref. egyházmegye lelkészi 

értekezlete és közgyűlése. 
Felső-zempléni egyházmegyénk a címben foglalt két 

rendbeli gyűlését mult hó 20—21-ik napjain tartotta meg 
S.-A.-Ujhelyen, a díszes, új lelkészlakban. 

Lelkészértekezletünk, mely immár negyedik ízben 
gyűlt össze, március 20-án délelőtt űlésezet. Az elnöki 
helyet Sárkány Imre esperes foglalta e l ; de sokan bizo-
nyosan tudtuk, mások pedig sejtették, hogy utoljára, — 
csak pár percre, a míg lemondását bejelentheti. A lelkész-
értekezletet üdvözlő rövid szavai után valóban be is adta 
lemondását. Hivatkozott esperesi teendőire, melyek az 
újabb viszonyok között napról-napra növekednek s lehe-
tetlenné teszik ránézve, hogy e nemű megbízatásának is 
megfelelhessen; megfelelhessen olyan mértékben, a mint 
ezt a változott viszonyok fokozódó szükségei folytán szíve 
szerint óhajtaná. Értekezletünknek, — bármint sajnálta 
is, — meg kellett hajolnia ez indok előtt; de mindenki 
érezte, hogy egyszerű tudomásulvétellel nem fogadhatjuk 
el a lemondást, annál kevésbé, mert Sárkány Imre négy 
éven át nem csak vezetője volt értekezletünknek, hanem 
ő volt annak tulajdonképeni megteremtője, szervezője 
dajkálóia, s bölcs előrelátásával heiyes mederbe vezetője. 
Ezért az értekezlet a lemondott elnök érdemeit jegyző-
könyve lapjain örökítette meg. 

A vezéri pálcát ezután, a ránk jövő három évre 
Ujj István, ladnóci lelkész kezeibe tettük, ki azt köszö-
nettel átvette és igérte, hogy a megkezdett ösvényeken 
tovább fogja vezetni az értekezletet, s reméli, hogy közös 
egyetértéssel és szorgalommal lelkészértekezletünket előbbre 
viszszük a teljes felvirágzás útján, melyet az új viszonyok 
közepett méltán vár és óhajt. Lelkészértekezletünk teljes 
bizalommal tekint az új elnök működése elé; — az ő eddigi 
sikeres lelkészi, irodalmi tevékenysége arra nézve garan-
ciát is nyújtanak. 

Mondhatni főtárgya volt az ülésnek a Sárkány es-
peres úr által felvetett eme kérdés megvitatása: »Mit 
tehet az ev. reí. lelkészi kar a vegyes házasságokból szár-
mazott veszteségeink elhárítására ?« 

A vitában résztvettek nagy száma után ítélve is, 
— de meg a szívekben élő érzelmek szerint is ennél ak-
tuálisabb kérdést felvetni nem lehetett. Mindenki érezte, 
hogy egyházunk sorsa e nagyfontosságú kérdéssel szoro-
san össze van kötve, s egyházunk e téren áll vagy esik. 
És örömmel jelentem, mint az egyházi közgondolkozás 
örvendetes fordulatának jelét, hogy e baj elhárítását egy-
házmegyénk papsága is csak az erkölcsi és szellemi rege-
nerációtól várja. Szinte szokatlan egyakarattal nyilvání-
totta ki lelkészi karunk, hogy talpra kell állatiunk min-
den ponton, minden téren, oly módon és azon eszközök 
igénybevételével, a mint ezt egyházi lapjaink sürgették 
és már pecirozták is. 

A körülmények és a bölcs tapintat megmutatja, hogy 

ezen belmissziói munkálatoknak mely ága hol vétessék 
gyakorlatba. Egyik helyen nagyobb tér kínálkozik a fel-
olvasásokra; ott tartassanak ilyenek. Más helyen sikere-
sebben alkalmazható az evangéliumi iratok terjesztése; 
ott az ilyeneket kell terjeszteni. A megszabott lelkészi 
kötelesség intenzivebb betöltésével mindenütt sokra lehet 
menni ; — azért igyekezzünk működésünket fokozni. A fő 
az, hogy az evangélium erőiből többet vigyünk be az egyház-
tagok lelkébe, mert az evangélium Istennek hatalma min-
den hívőnek üdvösségére. Szégyen volna, ha az evangé-
lium vizéből nem tudnánk meríteni s nem tudnánk azzal 
a szomjúhozó lelkeket megelégíteni. 

Ez volt a lelkészértekezlet egyhangú nyilatkozata ; 
a gondolkozó léleknek pedig önkénytelenül is meg kell 
hajolni már ennyi eredmény után is az isteni bölcs gond-
viselés előtt, a mely a keserűből is édeset hoz ki. Köze 
lebbről pedig kimondotta lelkészértekezletünk, hogy min-
den lelkésznek a legszorosabb kötelességévé teszi: 1. A 
legpontosabban felügyelni a népiskolai vallásos oktatásra 
és nevelésre. 2. Erkölcsi kötelességül szabja, hogy minden 
lelkész anyaegyháza ismétlő iskolájában a vallásoktatást 
s különösen a protestáns egyház történetét önmaga ta-
nítsa. 3. A reformáció emlékünnepe a legnagyobb buz-
galommal és készülettel megtartandó, — még ha köz-
napra esik is az. 4. A vegyes házasságra lépőkkel szem-
ben járjon el minden lelkész azzal az okos tapintattal, 
melyet ez a fontos ügy és alkalom méltán megkíván. 

Szóba hozatott a Sárospataki Lapok sorsa is, s lel-
készértekezletünk elpirító érzéssel vette tudomásul, hogy 
kerületünk ez az egyetlen lapja a pártolás hiánya miatt a 
csőd szélén áll. E veszélyes baj elhárítására Jelkészérte-
kezletünk azon erkölcsi kényszerrel kivánt élni, hogy lel-
kipásztori kötelességévé tette minden lelkésznek a lap já-
ratását ; a legszegényebbekre nézve pedig, hogy 2—3-án 
együtt fizessenek elő reá. A kik nem ismernék, vagy nem 
járatnák, azoknak figyelme felhivatott a Prot. Egyházi és 
Iskolai Lapra is, mint a mely egyike a legtartalmasabb la-
poknak s a belmisszió tevékenységének egyik hatalmas hir-
detője. 

Reméljük, hogy ez örvendetes felpezsdülésnek, most 
már az anyagi helyzet jobbra fordultával pozitív sikere 
is lesz. 

Délután az egyházmegyei közgyűléshez előkészítő 
ülés volt, a melyen a látogató körökből beadott jelenté-
sek olvestattak fel. Ennek zárta után pedig a számvevő-
szék gyűlése tartatott meg. 

Felemlítem itt az egyházmegye vagyoni állásának 
képét: 

a) Az egyházmegyei közigazgatási pénztár vagvona: 
2090 frt 2 kr. 

b) A Kazinczy János-féle gyűléstartási alap 1029 frt. 
c) A gyámtári tőke értéke 6930 frt 51 kr., mely 

különféle kötvényeken van elhelyezve. 
Másnap, 21-én volt az egyházmegyei gyűlés, a me-

lyet megelőzőleg istentisztelet tartatott a templomban, hol 
Rohoska József, s.-a.-újhelyi káplán imádkozott. 

Az elnöki széket Sárkány Imre esperes mellett, — 
Bernáth Elemér halaszthatatlan teendői miatt távol lévén. 
— Dókus Gyula, legidősebb tanácsbiró foglalta el. 

Az elmúlt félévre visszapillantó s gonddal össze-
állított esperesi jelentésből örömmel győződtünk meg, hogy 
egyházmegyénk — ezen legkritikusabb pontra helyezett me-
gye, — bár sok bajjal küzd, de mindezek dacára is meg 
nem hátrál, sőt előbbre megy. A belhivatainokok, főképen 
a lelkészek buzgón végzik, nagy szegénységük mellett is 
kötelességöket; a hivek vallásossága és áldozatkészsége 
pedig épen szembetűnően dicséretreméltó. 



Nagyobbmérvü építkezések történtek S.-A.-Ujhelyen, 
hol igen díszes lelkészi lakás emeltetett; Bánóczon, továbbá 
Homonnán, hol egy góthstilíi remek torony emeltetett; 
Kis-Azarban, hol a lelkészlak alakíttatott á t ; Abarán, hol 
egy két tanteremmel és tanítói lakással bíró díszes iskola 
építtetett 6000 frt költséggel; Miglécsen, hol új orgona 
vétetett. Nagyobb áldozatról is tétetett említés. Neveze-
tesen Stépán Gábor, málcai földbirtokos és ottani főgond-
nok, a lasztoméri templom céljaira 500 frtot, a homon-
naira 50 frtot ajánlott. Ugyancsak Stépán Borbála úrnő 
a málcai templom kifestésére 300 forint alapítványt tett. 
E nagylelkű prot. egyháztagok 2—3 év lefolyása alatt 
már több ezerre menő alapítványt tettek. Űjabb építkezés 
jelentetett be N.-Rátka részéről, a hol a templom fog 
renováltatni 4000 forint költséggel; Kis-Azar részéről, 
mely új iskolát és tanitólakást emelend 1335 írtból, és 
Lasztomér részéről, mely templomát fogja kijavítani. 

Az esperesi jelentés után Kádár János, legenyei lel-
kész és Mándy István, homonnai tb. főszolgabíró tették 
le a tanácsbirói esküt. Mindkettőnek enemű működése 
elé a legszebb reményekkel tekintünk. Mándy István, ez 
a lelkes világi pap a homonnai egyháznak mondhatni 
res tauratora; Kádár János pedig egy, szintén buzgó és 
lelkes pap. 

Egész a déli órákig tartott a folyó, jobbára apróbb 
ügyek tárgyalása. Gyűlés végeztével barátságos ebédnél 
gyültünk össze újra, a melyen lelkes felköszöntők hang-
zottak el, hirdetvén és óhajtván a jobb idők következését. 

Adja Isten, hogy valóban boldogabb idők következ-
zenek protestáns egyházunkra! 

K.-Azar. Péter Mihály, 
lelkészértekezlet jegyző és 

egyházmegyei aljegyző. 

I R O D A L O M . 
** Magyar alkotmány az Anjouk és Zsigmond 

a l a t t című jogtörténeti munkára hirdet előfizetést dr. Zsin-
dely István, sárospataki jogtanár. A 10 ívre tervezett 
mű kézikönyv akar lenni a joghallgató ifjúság számára 
és június havában, a sárospataki irodalmi kör kiadásában 
fog megjelenni. Előfizetési ára 3 korona, melv szerző címére, 
vagy Trócsányi Bertalan könyvkereskedésének Sárospa-
takra küldendő. Felhívjuk rá az érdeklődők figyelmét. 

** Protestáns tanítók sátoros ünnepe cím 
alatt Nagy Lajos, szent-antalfai ág. h. ev. lelkésztől három 
ünnepi egyházi beszéd hagyta el a sajtót. Protestáns taní-
tók használatára van szánva mindenik. Az első beszéd 
karácsonyi, a második húsvéti, a harmadik pünkösdi. 
Egyszerű, értelmes, jól irott egyházi beszédek. A 38 lapra 
terjedő füzetet Kis T. a pápai főiskola nyomdájában nyo-
matta és 25 krért, a szerzőnél lehet megrendelni. 

** A Drugethek és Homonna reformációja című 
történeti dolgozatra hirdet előfizetést Réz László, homon-
nai ev. ref. missziói lelkész. A 10 nyomtatott ívnyi mű 
tartalma, rövid vonásokban jelezve, a következő: I. Ho-
monna múltjának vázlatos rajza. II. A Drugethek eredete 
s hazánkba jövetele. III. A Drugethek megerősödése hazánk-
ban és köz-szereplésök hanyatlása. IV. A Drugethek szerep-
lése a XVI. században, különösen politikai és vallási 
tekintetben. V. Homonna reformációja és Kecskeméti C. 

János. VI. A Drugethek fény- és hatalmi kora ; a család fiá-
gon való kihalása. VII. Homonna reformációjának meg-
semmisítése. VIII. Homonna a XIX. században. IX. A 
második homonnai protestáns egyház. — A mű előfize-
tési ára 1 frt, mely f. évi április 15-ig a szerzőhöz (Homonna, 
Zemplémmegye) küldendő. 

** B e c s ü l e t é s p á r b a j . Irta és a Soproni Irodalmi 
és Művészeti Kör f. évi február 18-diki estéjén felolvasta 
Bancsó Antal, theológiai tanár. Tudományos színvonalon 
tartott, de népszerűen kidolgozott, erőteljes polémia a pár-
baj ellen. Helyesen distingvál szerző az úgynevezett lovagias 
becsület és az igazi becsület között. Az igazi becsület 
erkölcsi értékünknek a tudata, melyet mások se nem 
adhatnak, se el nem vehetnek, valójában meg se tarthat-
nak s így vissza se állíthatnak ; mert azt magunk szerez-
zük s magunk veszíthetjük el. A lovagias becsület az 
embereknek rólunk való Ítélete, mely ingatag, tévedhető, 
és könnyen sebezhető. Már most a párbaj nem a valódi 
becsületnek, hanem csak a lovagias becsületnek védő és 
gyógyító szere, mely az igazi becsülethez való viszonyá-
ban ekként határozható meg: »A párbaj a társadalom 
immorális Ítéletén alapuló morális kényszer « Csak a lova-
gias becsületnek a szövetségestársa, úgy hogy az igazi 
becsület csak tévedés folytán jutott és jut a párbajjal 
összeköttetésbe. Figyelemre méltó szavak. — A 14 lapra 
terjedő, szépen irott füzet ára 25 kr. Elolvasásra és meg-
szívlelésre nagyon érdemes kis füzet. (F.) 

** P e d a g ó g i a i Kalauz című munkájára hirdet elő-
fizetést Soó< Antal, kun-félegyházai állami tanítóképezdei 
tanár. A Kalauz arra akar utasítást adni a tanítóknak, 
hogy az osztatlan népiskolában, félórás tanmenetekben 
miként dolgozzák fel az egyes osztályok tananyagát. A 
könyvecske előfizetési ára 40 kr., a mely Vesszősi József 
könyvkereskedő címére küldendő Kun-Félegyházára. (ÍZ.) 

E G Y H Á Z . 

P ü s p ö k i lá togatás . Dr. Baltik Frigyes, dunáninneni 
ág. iiitv. ev. püspök a kanonszerű egyházlátogatást a 
mosonyi esperesség 7 anya- és 2 leányegyházában f. évi 
április hó 30-tól május 9-ig fogja megtartani. 

L e l k é s z v á l a s z t á s A hidasdi (Baranyamegye) ág 
hitv. ev. gyülekezet, f. év március 7-én SchölI Lajos, pécsi 
segédlelkészt választotta lelkészének, a ki virágvasárnap-
ján foglalta el állását. 

Megfe l ebbeze t t p a p v á l a s z t á s . A dobozi ev. ref. 
hívek nincsenek megelégedve újonnan választott papjukkal, 
mert a hívek egy része felebbezést adott be Szabó Mihály 
ellen. A választásnál állítólag nagymérvű szabálytalan-
ságok fordultak elő, s ez okból új választást kérnek. 
Különös, hogy az űjabb időben történt választásokat 
rendesen megtámadják, sőt, mint pár esetből láttuk, meg 
is semmisítik. E megsemmisítések mutatják, hogy hova 
jutott egyházunk a választások terén. Szigorú törvény 
szükséges, mely a korteskedő papokat diszkvalifikálja 



a lelkészi állásra. Egyházi életünk bomladozásának egyik 
nagy oka a választások körül minden lépten-nyomon elő-
forduló viszaélés. 

A k o n v e n t i b i z o t t s á g o k ülései . Az egyetemes 
tanügyi bizottság és az országos közalap végrehajtó bi-
zottsága március 4-dik s következő napjaiban tartották 
meg üléseiket. A tanügyi bizottság Antal Gábor elnök-
lete alatt tartotta üléseit s gazdag tárgysorozatából ki-
emeljük a következőket. H. Kis Kálmánnak, a népok-
tatásügyi referensnek lemondása miután annak vissza-
vételére rábírható nem volt, tudomásul vétetett. Ballagi 
Géza felolvasta a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a jogi államvizsgákra vonatkozó törvényjavaslatára tett 
megjegyzéseit, egy a bizottság megbízásából szerkesztett, 
rendkívüli körültekintéssel megírt memorandum alakjában. 
A bizottság a memorandumot tárgyalása alapjául elfo-
gadta s annak kinyomatását elrendelte, hogy az a jog-
akadémiáknak és a konventi tagoknak kiosztathassék. — 
Az érdekes memorandum közlését lapunk mai számában 
kezdjük meg. A míg részletes tudósításunk következnék, 
csak regisztrálni kívánjuk ezen bizottság tárgysorozatából 
még a következőket: Gimnáziumi tanterv revíziója. Kán-
tor-tanítók fizetés- és nyugdíjkérdése. Gimnáziumi vallás-
tanárok. Középiskolai tanárok kedvezményes vasúti jegyei. 
Tanító hiány. Gimnáziumi államsegélyek. Tanítói korpótlék. 
Még ezekkel korántsem merítettük ki a gazdag tárgyso-
rozatot, melynek minden egyes pontjára beható tanácsko-
zás után hozott határozatot a bizottság; mely alapos, szép, 
körültekintő munkálatát elismerés illeti m e g . — A l w s a l a j n 
végrehajtó bizottság Dókus Ernő elnöklete alatt tartotta 
üléseit. Kenessey Béla előadó olvasta fel nagy gonddal s 
szokott pontossággal szerkesztett jelentéseit a közalapról 

és az egyházi adózási viszonyokról. A 75,000 forintos 
rendkívüli államsegélyből a dunamelléki egyházkerületnek 
4920, a dunántúlinak 8780, a tiszáninneninek 16,070, a 
tiszántúlinak 19,600, az erdélyi egyházkerületnek pedig 
25,625 frtot iiányoztak elő. Az országos közalapi segélyből 
268 egyháznak előirányoztak 10,615 frtot és 46 lelkész-
nek 1710 frtot; összesen 12,325 frtot. 

Az ó-budai e g y h á z köréből. Az ó-budai gyüleke-
zet, mint irják, kettős ünnepet ült az idei húsvét első napján. 
A Megváltó feltámadásának és orgonája megújulásának 
ünnepét. Régi orgonájukat 1848. aug. 19-én állították be 
s avatták föl elődeik. A maga idejében elég jó, hat válto-
zatú, hátuljátszo, 650 trtos orgonát azonban az idő is meg-
viselte, az izlés is túlszárnyalta. Az egyháztanács Országh 
Sándor orgonaépitészszel 1450 írtért egy nyolc változatú, 
előljátszó, pedálos, díszes orgonát készíttetett, melyet hús-
vét első napján avattak föl. Az alkalmi beszédet Varga 
Zsigmond segédlelkész tartotta, sikerülten domborítva ki 
beszédében (138. Zsolt. 24. vers.) a kettős örömünnep 
tárgyait. Prédikáció előtt a Kőváry Ernő által betanított 
és vezetett gyülekezeti »Vegyes Kar«, utána pedig a 32 
tagból álló »Gyülekezeti Daloskör« énekelt szép alkalmi 
énekeket. Az orgona költségét közadakozásból fedezik 
s a kibocsátott gyűjtő iveken nemcsak hitfeleink, de 
más vallású polgártársaink is szépen adakoztak. 

I S K O L A . 

Arany-ereklyék N.-Kőrösön. Becses ereklyék bir-
tokába jutott a nagykőrösi ev. ref. főgimnázium özv. 
Arany Lászlóné ajándékából, ki Arany János kéziratainak 
egy kötetét küldte meg Ádám Gerzson igazgatónak, a 
következő levél kíséretében: »Nagyságos Ádám Gerzson 
igazgató úrnak. Mellékelve küldöm Arany Jánosnak egy 
kötet kéziratát. >Nagy Ida*, »Katalin*, »Keresztfű« 
című elbeszélő költemények kéziratait foglalja magában. 
Boldogult férjem emlékül szánta a nagykőrösi gimnázi-
umnak ; — emlékül azon időre, midőn Arany János itt 
tanárkodott. Kérem, fogadja az ő megemlékezését szí-
vesen. Szíves üdvözlettel és kitűnő tisztelettel. Budapest 
1890. 3 — 23. Özv. AranyLászlóné.— A főgimnázium kegye-
lettel fogja megőrizni e becses ereklyét, mint Arany Já-
nos tanárságának emlékét és Arany Lászlónak az alma 
mater iránt, melynek 8 éven át volt növendéke — ke-
gyeletjelét. 

A debreceni ref. theológia dogmatikai tanszé-
kére, a mint a Debr. Prot. Lapban olvassuk, 10 pályázat 
érkezett be. A pályázók a jelentkezés sorrendjében a 
következők: 1. Bilkei Pap István, mórágyi (Tolnám.); 
2. Jánosi Zoltán, sámsoni; 3. Dombi Lajos, gyulai; 4. Lic. 
Rácz Kálmán, balsai ; 5. Erőss Lajos, püspökladányi lel-
készek. 6. Nagy Gyula, debreceni fels. leányisk. vallás-
tanár; 7. Soltész Elemér, volt senior, jelenleg a párisi 
egyetem hallgatója^ 8. Lencz Géza, h.-tanár a debreceni 
főgimnáziumban ; 9. dr. Bartók Jenő, nyíregyházai és 
10. Török Imre, t.-roffi lelkészek. — A választása májusi 
egyházkerületi gyűlés alkalmával történik a főiskolai 
tanári kar és igazgatótanács ajánlalai alapján. 

S z á z t í z e z e r tani tó i á l lás A cár nem régiben elren-
delte, hogy Oroszországnak azokban a községeiben, a 
melyeknek eddig nem volt népiskolájuk, hamarosan be 
kell rendezni a szükségletet kielégítő iskolát. Ha a cár 
rendeletét végre akarják hajtani, akkor — mint egy orosz 
lap írja — száztizezernégyszázkilencvennyolc tanítóra lesz 
szükség. Ennyit pedig Isten tudja honnan teremthetnének 
elő, mikor most mindössze tizenkétezer tanító van az 
egész Oroszországban. 

EGYESÜLET. 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület, mult évi 

közgyűlése alkalmával tiszteletbeli tagjává választotta Sir 
Georg Williamst, a nemzetközi ifjúsági egyletek kongresszu-
sának tiszteletbeli elnökét. A megválasztatást tudtul adó 
levélre Georg Williams egy szép levélben válaszolt, a 
melyben kiemeli, hogy egy népnek nagysága, boldogsága 
és jólléte attól függ, hogy ifjai jellemesek-e ? A jellem 
csak akkor valódi, ha keresztyéni, a melyet hit és jócse-
lekedetek ékesítenek. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Szemé ly i hírek. Szabolcsba Mihály, temesvári 

ref'. lelkész és költő, mult hó 29-én foglalta el székét a 
Kisfaludy társaságban. Nehánv igen szép költemenyt ol-
vasott fel, s Gyulay Pál elnök szép beszéd kíséretében 
nyújtotta át Szabolcskának a tagsági okmányt. Kiemelte 
Gyulay, hogy Szabolcska, mint költő a valódi nemzeti 
ritmust zendítette meg lantján. — A költő-papnak ismé-
telten is gratulálunk, — s igen óhajtanánk, ha lantja egy 
rakás szép himnuszszal gazdagítaná készülő új énekes-
könyvünket is. 

* Képvise lők a templomban. Nem a magyar, hanem 
a porosz képviselőház tagjairól olvassuk, a kik a vallást 
és egyházat még képviselői méltóságukban sem szűnnek 
meg szeretni, hogy a fölött panaszkodnak, hogy a tem-
plomokban ritkán kapnak alkalmas, jó helyet, s Bülov 
képviselő e miatt interpellációt intézet Bosse kultuszmi-
niszterhez, a ki megígérte, hogy az egyházközségekkel 
tárgyalásokat kezd a képviselőház számára föntartandó 
helyek ügyében. Boldog ország, melynek törvényhozói 
oly nagyon áhítoznak az Isten beszéde után, hogy abból 
merítsenek világosságot. 

* S p a n y o l o r s z á g baja. Spanyolországban jelenleg 
94 ezer pápista pap, 21 ezer szeminárium, 68 ezer szer-
zetes és 32 ezer apáca van. Ily sokan állván ellene az 
evangéliom világosságának, nem csodálkozhatunk, ha ennek 
fénye alig-alig kezd meg derengeni. Spanyolországban; 
de nem csodálkozhatunk azon sem, ha a hajdani nagy 
spanyol hatalom mélyen aláhanyatlott s lassanként vissza-
szorul az anyaországra. 

* P r o t e s t á n s ü ldözés Mexikóban. Bövid ideig 
tartott békés állapot után ismét kitört Mexikóban a protes-
tánsok üldözése. Az újabb időben némely helyeken, külö-
nösen Drapnatóban protestáns irányzat és hajlandóság 
kezdett kifejlődni. A fanatikus róm. kath. papság, észre-
véve ezt, azonnal megkezdte a régi gyűlölködést támasztó 
munkáját. Körleveleket küldözgettek mindenfelé, a melyek-
ben a protestántizmust dögvésznek bélyegezték s figyel-
meztették híveiket, hogy épúgy óvakodjanak a protestán-
soktól, mint a rablóktól és gyilkosoktól. Mindenféle aljas 
vádakkal illették a protestánsokat s vakbuzgó híveiket 
annyira fanatizálták, hogy a mikor nem régen egy pro-
testáns férfi lakodalmát tartotta, reá rohantak a házra, 
felgyújtották, porrá égettek minden elégethetőt s a protes-
tánsok életét is csak a közbelépett katonai erő tudta 
megvédelmezni. — Valóban hihetetlen volna ez, ha nem 
ismernénk azt a mély gyűlöletet, a melylyel a spanyol 
róm. kath. papsága protestántizmus iránt viseltetik. Annak 
ismerése mellett érthető a dolog, — csak azt nem tud-
juk megérteni, ho^y ily szellem mellett hogyan meri magát 
ez a papság a Krisztus szolgájának nevezni. 

* Az ir landi róm kath. e g y e t e m ügye az angol 
parlament jelen ülésszaka alatt aligha fog tárgyalás alá 
kerülni. A tervnek sok kiváló politikust sikerült ugyan 
megnyernie a pápásoknak, — de minden törekvés, hogy 
a számottevő pártokat is megnyerjék, hajótörést szenve-
dett, mert a hatalmas közvéleménynyel szemben ily dolog 
keresztül erőszakolása Angliában teljes lehetetlenség. 

* A m o r m o n i z m u s képte l ensége i . A mormoniz-
mus, mely a nőket a pogány világ nyomorúságos álla-
potába taszította vissza arról a magaslatról, a melyre őket 
a keresztyénség emelte, — egész tervszerűen működik arra, 
hogy asszonyai valamiképen öntudatára ne jussanak kép-
telen helyzetüknek. Mindenféle babonás és keresztyén-
telen tannal tömik tele a lelküket, s époly gondosan igye-
keznek őket szellemi sötétségben tartani, mint. pápás 
atyánkfiai. így a mormon nők azt hiszik, hogy számukra 
nincs üdvösség, csak ha férjhez mennek. A férjtelen nőre 
nézve nincs feltámadás. — s a férj, ha félesége nem 
viseltetik iránta rabszolgai engedelmességgel, megvonhatja 
tőle a feltámadást és az üdvösséget. Az az anya. a ki 
gátolni igyekeznék, hogy férje több feleséget is tartson, 
a túlvilágon mindörökké elszakíttatik gyermekeitől. — 
Ilyen képtelen hiedelmekben tartja asszonyait a mormo-
nizmus, a miért is épen nem csoda, ha az amerikai 
protestántizmus, a mely pedig sok különös dologgal meg 
tud békülni, megtagadja azt a veszedelmes és őrült szektát 
s mindent elkövet, hogy küzdjön ellene. 

* A f innek veszede lme . Az ezer-tó országában 
lakó északi rokonainkra rosz napok virradtak. A mi 
csekély kis önállóságuk még volt, most attól is megfosz-
tattak. Bobrikov tábornok, az új kormányzó, kihirdette 
az ostromállapotot. A szenátus küldöttei hiába fáradtak 
Szent-Pétervárra, — az ifjú cár nem fogadta el őket. S e 
szorgalmas, békés, jó protestáns népet nemcsak politikai 
szabadságának elvesztése búsítja, hanem a vallási üldö-
zések is. Az orosz pópák minden kigondolható eszközt 
felhasználnak az orthodox vallás terjesztésére. Buzgal-
mukat növeli az, hogy azok a pópák, a kik néhány egyént 
át tudnak téríteni, érdemrendjeleket kapnak és előlépte-
tésben részesülnek. (Cs.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f P a p p Mihály, a halasi ref. főgimnáziumi tanára, 

életének 52-ik évében, f. hó 3-án elhunyt. A boldogult 
egyike volt a legjobb és leghívebb tanároknak s benne 
sokat veszített a halasi ref. főgimnázium. A még nem 
régen életerős férfiút rohamosan fejlődő szívtágulás dön-
tötte sírba, a mely baja miatt kénytelen volt magát nyug-
díjaztatni is. Nyugdíjas tanárságát e hó 1 -én kezdte meg. 
Halálát, az intézeten kivül özvegye és tíz, legnagyobb 
részben még neveletlen árva gyászolja. A hű munkás 
emlékezete legyen áldott! 

f Darcsy Miklós, borzsovai ref. lelkész, életének 
74-ik, lelkészi működésének 50-ik évében, hosszas szen-
vedés után március hó 27-én elhunyt. Özvegye s nagy-
szamú családja gyászolja. 

f Ba l tazár Antal , jolsvai ág. hitv. ev. lelkész, 
f. hó 19-én elhunyt. Hálás kegyelet virraszszon emiékök 
fölött! 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 

H 0 R N Y Á N 8 Z K Y VIKTOR CB. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
SucrUes í t f f s íg : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szánt, hová a kéz i ra tok 
c imzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornj/ánszku Viktor Itífnyvkere/t'kedése (Akadémia 

bérháza), h o v á az elöfiz. és hirdet , d í jak in tézendök. 

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 : 
Fé lév re : 4 frt 50 kr; egész é v r e : 9 frt. 

Egyes szánt ára ftO kr. 

Egyházi adó-terhek csökkentése tőkesegély 
útján. 

Egyetemes konventünk 1897—53., illetőleg 
1898—22. sz. a. hozott határozatában kimondotta, 
»miszerint az egyházi terhek csökkentésének 
munkáját foganatba óhajtja venni, még peclig 
tőkesegély alakjában adandó járulékok meg-
szavazása útján«. E célból a tőkesegélyezésekre 
szánt; összegből 2000 frtot vissza is tartott, hogy 
fenti határozatát már a jelen évben foganatba 
vehesse. 

Egyházunknak kétségtelenül kötelessége, 
hogy az egyes egyházközségeknek sajátos viszo-
nyai alapján kifejlett és ma már elviselhetetlen 
súlyú egyházi adóterhének könnyítéséről gondos-
kodjék. Törvényeink 259. §. a) pontja, midőn az 
oly szegény egyházközségek felsegélését, melyek 
önerejökből fenn nem állhatnak, az országos köz-
alap feladatai között első helyre sorozza, minden 
bizonynyal megengedi azt is, hogy az egyházi 
adóteher súlya alatt roskadozó, bár eddig magu-
kat fentartott egyházközségek, az egyetemes 
egyház közereje által segélyeztessenek. Az egye-
temes konvent tehát igen bölcsen cselekedett, 
midőn figyelmét egyházunknak egyik legégetőbb 
sebe orvoslására is kiterjesztve készségét jelen-
tette ki, hogy az országos közalap támogatását 
a jelzett célra folyamatba indítja. 

Köztudomású dolog egyházunkban, még ezen 
kivül is, sőt a magas kormány figyelmét sem 
kerülte el, hogy a súlyos egyházi adóval nyo-
mott egyházközségeinek száma szerfelett nagy ; 
hogy egyházi adóterhünk átlaga felül haladja 
az állami egyenes adók után kivettetni szokott 
különböző című pótadók bármelyikének átla-
gát, t. i. híveinkre nézve. Sok helyen 100 és ma-
gasabb % az egyházi adó az állami egyenes 
adókhoz viszonyítva. — Midőn a pénzügyminisz-
ter az állami egyenes adók reformja ügyében 
ankétet tartott, kijelentette volt azon tapaszta-

latát, hogy nem annyira az állami adó, mint a 
különböző községi, megyei, egyházi adók teszik 
elviselhetetlenné a népre nézve a közterhek súlyát. 
Ugyanekkor kifejezést is adott azon nézetének, 
hogy az állam nem nézheti közönyösen az alája 
rendelt külömböző autonom társadalmak önmeg-
aclóztatási jogát, — amennyiben az az önkéntessé-
gen túl terjed. — Bizonyára megköveteli az 
állam érdeke, hogy polgárai jóllétének előmozdí-
tásáról gondoskodván, ne engedjen olyan szabad 
kezet az alárendelt autonom társadalmaknak, mely 
egyes — és épen a kíméletre leginkább reá 
szoruló — társadalmi osztályokat aránytalan ter-
hekkel ró meg. 

Nem tudjuk ugyan, hogy mikorra várhat-
juk az állami egyenes adók tervbe vett reform-
jának foganosítását, — annál kevésbé azt, hogy 
minő intézkedéseket fog az tartalmazni az adózó 
polgárok érdekeinek, a nem állami adó-terhekkel 
szemben való méltányos megvédelmezésére : 
mindazonáltal reá kell mutatnunk a szándékra 
is, mert ez bennünket közelről, nagyon közvet-
lenül érdekel s egymagában is elengedő ok 
volna arra, hogy egyházi adózási ügyünket ne 
parciális, hanem egyetemes reform alá vegyük. 

A közel mult évek alatt az egyházi adózás 
kezelése általános megbeszélés és vitatás tárgya 
volt egyházunk minden vidékén. A tiszántúli 
kerület egyházi értekezlete behatóan foglalkozott 
ezzel az ügygyei, ós ha eddig más eredményt 
nem is, de annyit mindenesetre elért, hogy a 
legközelebb összeülő zsinatunknak gyökeres reví-
zió alá kell vennie az egyházi törvény negye-
dik részét s bele kell nyúlnia abba az igazán 
kényes és kellemetlen dologba, a melyet eddig 
meglehetős óvatosan, nem annyira reformálni, 
mint konzerválni törekedett. A kiáltó ellenté-
tek ós aránytalanságok úgy az egyes egyház-
községek, mint egy ós ugyanazon egyházközség 
tagjai között többé fenn nem tar thatók; és nem 
elegendő pusztán ajánlani az osztályadózást, 



vagy az egyházközségnek nyakába varrni az ily 
sporadikus változtatásokkal járó ódiumot, hanem 
a mint az ág. evang. egyház is tette volt, köte 
lező intézkedést kell hozni, oly formában, mely 
bizonyos maximális és esetleg minimális határ-
nak a megjelölésével tért enged az egyes egyház-
községek sajátos viszonyai érvényesítésének is. 

A most hivatolt két körülmény elegendő 
ok arra, hogy e fontos ügyben megfelelő körül-
tekintéssel jár junk el. Nem tehetünk tehát oly 
intézkedéseket, a melyek a küszöbön álló kettős 
reform-szükségletnek akár prejudikálnának, akár 
pedig azok figyelmen kivül hagyása folytán, 
indokolatlan terhet rónának a közegyháznak 
még mindig igen sok kiáltó szükség által igé-
nyelt közalapi erejére. 

Az egyházi adó teher által okozott bajok 
azonban sok helyen veszedelmes és bomlasztó 
természetű eredményeket szültek már eddig is. 
Az orvoslást tovább halasztani nem lehet. Mint-
hogy az egyetemes konventnek nem áll hatal-
mában az egyes egyházközségekre részszerű, 
vagy az egész egyházra egyetemes intézkedéseket 
tenni, a melyekkel az eddigi adózási viszonyokat 
változtathatná, de cselekednie, felelősségteljes állá-
sából kifolyólag, okvetlenül kell : azért úgy talál-
juk mi is, hogy nagyon helyesen cselekedett, 
midőn elől említett határozatát meghozta s azt 
foganatosítani készül. 

De meg kell vallanunk, hogy a jelen viszo-
nyok közt, midőn egyfelől az állam által tervbe 
vett adórefom előkészületi munkálatai folyamat-
ban vannak, más oldalról pedig közel időn össze-
ülő egyetemes zsinatunknak az egyházi adózás 
ügyével behatóan foglalkoznia kell : nem talál-
nánk indokoltnak olyan természetű lépéseket, a 
melyek állandó s a közeli reformok által nem 
érinthető eredményeket szülnének. Ertjük ez alatt 
azt, hogy a közalapi tőkék, illetőleg jövedelmek 
egy meghatározott részének örök időkre való 
lekötése, a tőkesegélyek útján, talán most, a zsinat 
előtt 2 — 3 évvel, nem feltétlenül szükséges. A 
revizió fentartásának elmulasztását mi sem indo-
kolhatná kellőleg, valamint azt sem, hogy bizo-
nyos tőkehányadok oly módon köttessenek le, 
hogy a hamarosan bekövetkezhető változások 
által érintetlenül hagyatva, egyéb oly közcélok-
tól vonattassanak el, a melyek egyedül a köz-
alap támogatásával és erejével valósíthatók. 

Kész szívvel csatlakozunk hozzá ahhoz a 
felfogáshoz, hogy nem csak segítenünk kell egyes 
egyházközségeinken, hanem a segítséget biztosí-
tani is szükséges ; de ezt olyforrnán gondoljuk, 
hogy a véglegesítés vagy állandósítás, tehát a 
tulajdonképeni tőkesegélyezés ezen célra csak 
akkor vétessék foganatba, a mikor a zsinat ál-

tal megejtett egyházi adóreform után is szük-
ségesnek fog mutatkozni. A megfelelő segély te-
hát megszavazható, évről-évre kiadható, a mi 
által az illető egyházközségek biztosíttatnak; de 
nem köthető le az adó-reformtól függetlenül, a 
mi által viszont más közcélok ju tnának hát-
rányba. 

A meghatározott összegű, ideiglenes segé-
lyezési módot még más körülmények is ajánla-
tossá teszik. így p. o. a közalapi segélynek le-
kötése, vagy csak megadása is, most, a mikor 
aránylag csekély összeggel rendelkezünk ilyen 
célokra, leginkább ottan volna helyén, hol fele-
kezeti ós nemzetiségi érdekek, vagy a területi 
viszonyok az egyházközségnek anyaegyház for-
májában való fentartását megkövetelik. Ellenben, 
mikor egymáshoz közel, mondjuk 5—6 kilomé-
ternyi sugár körzetén belől, egy központi hely 
körül, több oly anyaegyházközség létezik, a 
mely a lukma vagy a kepe teher alatt nyög, de 
ragaszkodik anya-egyház voltához, a melyet ugyan 
a magyar büszkeségen kivül semmiféle közér-
dek nem javasol fentartandónak, — hogy ily helye-
ken is egyen-egyen igénybe vétessék a közalap 
tőkesegélyező jobbja, az már nem engedhető 
meg. Pedig hány egyházközségünk esik e kettős 
kategória alá. Az ilyenekkel szemben is általá-
nos intézkedésre van szükség, a mely szintén a 
legközelebbi zsinat feladata leend. S ha mostan 
állandó segélyeknek, talán egyelőre, a helyi vi-
szonyokra való minden tekintet nélkül, megál-
lapításával a későbbi rendezkedóseknek preju-
dikálnánk, nyilván való, hogy minő kellemetlen-
ségek és aránytalan terhek hárulnak majcl a köz-
alapra. 

Megemlíthetjük azt is, hogy az állami egye-
nes adók reformjával kombinált szabályozása az 
egyéb közrovataioknak, minden esetre apasztani 
fogja egyes egyházközségeink eddigi bevételét, 
— ha csak saját bel körű egyházi adó reformunk 
nem fog gondoskodni a hiányok méltányosan 
megállapított forrásairól — s így belhivatalno-
kaink fizetésének a minimumra való kipótlása 
végett az állam segélyezése nagyobb mértékben 
fog nyújtatni. És a közalapi tőkesegélyezési el-
járásnak mostani rendszeresítése által, a netán így 
előállható előnyökből magukat helyenként kizárnék. 

Ne gondolja senki, hogy talán az államra 
jogosulatlan úton kivánnók saját terheinket át-
hárítani; mert hiszen, a mit mondottunk, a leg-
elemibb következménye lesz annak, h a az állam 
számunkra egy maximális pótadókulcsot állapit 
meg. Az egyházközségi jövedelmekben netalán 
elő álló hiány nem hiány az államra nézve, 
mely az adó kulcs más fokozatában mint feles-
leget veszi be a megfelelő összeget, és előnyt is 



nyer az állam az új rendezkedós által, mert pol-
gára inak adószolgáltatási képességét növeli s 
így gazdasági, de egyúttal erkölcsi tekinte tben 
is nyereségre tesz szert. Sőt, ha az állam semmi 
egyebet nem nyerne az ily módon szolgáltatandó 
néhány tizezer forint fejében, mint néhány ezer 
polgárát ben ta r taná azok felekezeti egyháza erős 
kötelékeiben, — már ez maga megérdemelné, ál 
lami szempontból, az áldozatot. 

Ha mult zsinatunk elfogadja azt a kis adó-
reformot, a mely célozva volt: egyházunk ma 
valószínűleg gazdagabb lenne ama pár ezer tag-
gal, melyet anyagi bajok vittek ki kebeléből. 
Bizonyára saját kárunkon — magyar módra — 
tanulni fogunk és gyökeresebben fogunk hozzá 
a kérdés megoldásához, mint tet tük volt. Nem 
tartozik ide, hogy annak módozatairól is szól-
junk; de kifejezést adunk azon reményünknek , 
hogy egyházunk bölcsesége meg fogja találni 
azt az utat, mely több részről felmerült komoly 
aggodalmak eloszlatására a lkalmas fog lenni. 

Röviden újból összefoglalva véleményünket , 
azon k ívánságunknak adunk kifejezést, hogy az 
egyházi adó- terhek csökkentésére egészen helye-
sen és jogosan tervbe vett közalapi segélyezés 
ideiglenesen állapíttassék meg, ál landósítása fen 
hagyatván azon időre, mikor a legközelebbi zsinat 
egyházi adó-reformja után is szükségesnek fog 
mutatkozni az állandósítás. 

Pokoly József. 

ISKOLAÜGY. 
A tanárkörök szervezete ós működése egy 

félév alatt. 
(1898. szeptember. — 1899. február.) 

V. 
(Folytatás.) 

8. P á p a i kör. Egyik jelentős vidéki kör, a mely-
nek működése nyomokat hagy maga után. Ennek bizony-
ságául szolgál, hogy a körnek a tanterv revízió ügyében 
kifejtett eszméi közül nem egy belekerült az orsz. közokt. 
tanács javas la tába ; a nyugdíjügy rendezésére vonatkozó 
véleményt a közgyűlés tárgysorozatba vette föl s a fen-
tartó testületeknél közbenjárását igérte meg az Egyesület; 
a középiskolák: elnevezésére vonatkozó indítvány beleke-
rült a központi választmány határozatába; a magyar 
nyelv javítására vonatkozó indítványnyal foglalkozott a 
Pesti Hirlap és a Néptanítók Lapja. A f. évi munka-
program mba az egységes jogosítás kérdését, a polgári 
iskolák reformját és a »Szabad Lyceum« szervezését 
és foganatba vételét, — tagjai sorába pedig Harmos Zoltán 
állami adótárnokot, a Jókai-kör ügyvivő alelnöket, elis-
mert irodalmi munkássága alapján fölvette. Az egységes jo-
gosít ás tételéről véleményes javaslat készítésével dr. Kapossy 
Luczián elnököt bízta meg, a Szabad Lyceum életbe-
léptetésére pedig szervező bizottságot küldött ki, mely a 
kör kültagjaival, az egyház és város nevezetesebb, lelkes 

tényezőivel érintkezésbe lépvén, a közönséget érdeklő 
következő megállapodásokra jutott: 

1 Vallási és pártpolitikai diszkussziók ki vannak 
rekesztve, mert nem vallási és politikai villongásokat 
akarnak támasztani, hanem hasznos ismereteket terejszteni. 

2. Az előadások lehetőleg ünnepnap, d. u. 5—6 óra 
közti időben folynak le, nehogy megtartásuk más egye-
sületek jótékony működését bénítsa. 

3. A jan. 15-iki megnyitó előadáson Harmos Zol-
tán az emberiség vezéreszméiről, Malcay István kísérletek 
bemutatásával a hőről értekeztek. Két hét múlva, jan. 
29-én Borsos István Magyorország őstörténetéről. Sarudy 
György a dór költőkről; febr. 12-én Kis Ernő Francia-
országról, Barcsi Jószef a vasiparról. — A későbbi elő-
adásokra is jelentkeztek: dr. Kapossy Luczián irodalmi vagy 
aesíhetikai tárgyról; dr. Koritschoner Lipót a nemzelgaz-
dászati kérdésről; Kardhordó László, Győri Gyula szaba-
don választott tárgyról; dr. Körös Endre irodalmi, dr. Lövy 
László orvostudományi, dr. Hegedűs Lóránt szociálpoliti-
kai kérdésről. — A főiskolában meghatározott helyiségek 
fűtéséről, világításáról való gondoskodást a Gazdasági-
tanács vállalta magára. 

Említésre méltó a kör azon határozata is, melynél 
fogva felhatalmazta a pénztárnokot, hogy a kör anyagi 
erejéhez mérten, az előadók javaslatához kivánt forrás-
munkák beszerzésére belátása szerint pénzt utalványozzon. 
A beszerzett forrásmunkák a kör tulajdonát képezik s 
minden tagnak rendelkezésére állanak. 

A polgári iskolák reformjával a kör február 3-iki 
ülésén foglalkozott, Amberg József állami tanító képezdei 
tanár előadása kapcsán. Előadó a kérdés történe:i fejlő-
désében kimutaija, hogy ezt az iskolát a 60-as években 
Csengery Antal importálta Németországból, a hol ezen 
intézmény, a »Búrger-Schule«, a polgárságnál rokonszenves 
ápolásban részesült. Nálunk az 1868.: XXXVIII. t.-cikk 
szervezte a polgári iskolát, mely előtt 1878/79-ben Trefort 
Ágoston sokféle pályát nyitott meg, de a mely pályákat 
az 1883. minősítési törvény középiskolai (gimnázium, 
reál- és keresk.) érettségihez kötvén, azóta a polgári 
iskolák — hacsak nem köttettek össze telső kereskedelmi 
pályával — hanyatlani kezdettek és felsőbb osztályaik 
elnéptelenedtek. A szaktestületek tanácskozásaiknak, illetve 
az Orsz. Közokt. Tanács idevonatkozó javaslatának ismer-
tetése után a kör elé megvitatás végett ezt a két kér-
dést terjeszti: 

1. Szükség van-e a polgári iskolára? 
2 Ha igen : négy, illetve hat-hét osztálya legyen-e'? 

Beható hozzászólások után a kör szótöbbséggel kimondta, 
hogy változtatott tantervvel a 4 osztályú polgári iskola 
fentar tandó; 2 — 3 éves felsőbb kurzusok a szükséghez 
képest rendeztessenek be ; a 6—7 éves polgári iskolát 
végzett növendék lehessen egyéves önkéntes és mind-
azon pályákra léphessen, melyekhez főiskolai vagy szak-
iskolai képesítés nincs kötve. 

9. P o z s o n y i kör. Pirchala Imre tanker. kir. fő-
igazgató elnöklete alatt áll. Titkár: dr. Lévay Ede. Tagjai a 
pozsonyvárosi felekezeti s állami középiskolák és akadé-
miák tanárai, a kik vállvetve hatalmas működést fejtenek 
ki. Hatalmasabbat, mint akármelyik más vidéki vagy akár 
a budapesti kör is. Az első (október 22.) ülésen az elnök 
Klamarik János nyugd. államtitkár halála alkalmából meg-
emlékezve azokról az általánosan ismert, jelentékeny érde-
mekről, melyek a megboldogult működéséhez fűződnek, — 
emlékét a kör jegyzőkönyvileg megörökíteni s özvegyéhez 
részvétiratot intézni határozta el. A mit pedig ugyancsak 
az elnök jelentett ezen az ülésen, az igazán lélekfelemelő, 
t. i. »hogy a tanári kör által előkészített Szabad Lyceum 



október 11-én megnyílt és pedig olyan nagyszámú és 
előkelő közönség jelenlétében, a milyenre egyáltalában 
nem is lehetett számítani. Régi vágya teljesült ez által 
a pozsonyi tanár világnak, mert ilyformán sikerült össze-
kötő kapcsot létesíteni a kör s a város közönsége közölt. 
Ez érintkezés a közönségnek s még inkább a magyaro-
sodás ügyének nagy hasznára fog szolgálni.« Január vé-
géig, a magyar színtársulat megérkezéséig, hetenként két 
előadást tartott, a közönségnek nemcsak állandó, hanem 
fokozódó érdeklődése mellett, ily sorban : dr Ortvay Ti-
vadar: A prehisztorikus idők emberéről (mutatványokkal); 
2. Dr. Losonczy Lajos: A mithológiáról (15 skioptikon-
képpel); 3. Antolik Károly: A spektrál analízisről (nagy-
számú kísérlettel); 4. Dr. Schmidt Márton: Az ókori böl-
csészet kezdeteiről; 5. Belányi Tivadar: A magyar nemzet 
történelmi érdemeiről; 6. Dr. liencz János: Ujabb lirai 
költészetünk és Vajda Jánosról ; 7. Antolik Károly: A 
villamosságról (két órában számos kísérlettel); 8. Polikeit 
Károly: A napról (számos skioptikon-képpel); 9. Bittera 
Károly : A földkéreg képződéséről és az őskor állatvilá-
gáról (kél órában, számos rajz, állatutánzat, ősállat marad-
vány és skioptikon-kép bemutatásával); 10. Dr. Pröhle 
Vilmos: A magyarok eredetének kérdéséről; 11. Schwiclcer 
Alfréd: A khemiai alapfogalmakról (két órában, kisérle-
tekkel); 12. Hamvas József. A modern irodalmak kezde-
teiről; 13. Baksai Sohár Pá l : Hazánk posta forgalmáról; 
14. Dr. Nagy Olivér: Az esküdtbiróságokról; 15. Sziklai 
Ottó: A magyar közjogról; 16. Dr. Dobrovics Mátyás: A 
bacíllusokról; 17. Albert József: A magyar irodalomról; 
18. Dr. Pávai-Vajna Gábor: Védekezés a fertőző beteg-
ségek ellen; 19. Wollmann Elma: A nőnevelésről; 20. Jó-
nás János : Társadalmunk legégetőbb kérdéseiről. 

A hallgatók száma százon felül volt minden elő-
adáson, sőt Antoiiknak a villamosságról tartott előadásán 
163 idegen hallgató volt. — Az egész előadás-sorozatra 
érvényes 5 frtos személy-. 10 frtos család- (3 személy), 
2 frtos tanító- és egy előadásra érvényes egy koronás 
belépti jegyek bocsáttattak ki. A ciklus befejeztével az 
előadóknak diszokmányt s illetőleg jegyzőkönyvi köszö-
netet szavazott meg a kör a helybeli lapoknak és Woll-
mann Elma úrnőnek (a pozsonyi tanítónőképző intézet 
igazgatójának) az intézmény buzgó támogatásáért. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
(Folyt, köv,) ev. ref. kollégiumi tanár. 

Előadói javaslat 
a jog- ós államtudományi államvizsgálatra vonatkozó 

törvényjavaslat-tervezet tárgyában. 

Előterjesztetett a magyarországi ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság 
1899. ápril 4-ikén tartott ülésén. 

(Folytatás.) 

Ha már le kell mondanunk annak a felsőbb okta-
tási rendszernek előnyeiről, melyet Angliában oly nagy 
sikerrel alkalmaznak s melynek kiindulási pontja az, hogy 
a tanuló az egyetemen egészítse mintegy ki középiskolai 
tanulmányait, szerezzen magának minél szélesebb és egye-
temesebb tudományos alapot, tanulja meg a mathezist, 
tanuljon meg jól latinul, görögül, mielőtt szakpályára lépne; 
ha már ezt, a mi viszonyaink közt méltán eszményinek 
mondható rendszert nem honosíthatjuk meg, legalább a 
rideg szakképzést ne tegyük annyira egyoldalúvá, hogy a 
szakiskoláinkból kikerülő növendékek közönséges mester-
emberekké sülyedjeuek le, kik mesterségük fogásait, úgy 
a hogy elsajátítván, azt hiszik magukról, hogy ők a tudo-

mány munkásai. Ettől a veszedelemtől fogjuk megóvni 
jogászainkat, ha az iskolában a kenyér-studiumok mellett 
minél többet adunk nekik azokból a tantárgyakból, melyek 
a mellett, hogy a gyakorlati ismeretek elsajátítását köny-
nyítik meg rájuk nézve, látkörüket is kitágítják. 

Hogy ennek a célnak kockáztatása nélkül össze 
lehet vonni a jelenleg fennálló jog- és államtudományi ál-
lamvizsgálatok tárgyait, ez annál természetesebb, mert 
didaktikai szempontból sem célszerű a rokon-tárgyaknak 
egymástól való szétválasztása. Azzal, hogy a közjogba 
beolvasztjuk az alkotmány-politikát, a közigazgatási jogba 
a kormányzati politikát s a pénzügytanba a pénzügyi jog 
alapelveit: kétségtelenül nagy mértékben fokozzuk a taní-
tás sikerét s ugyanakkor eleget teszünk egyrészről a helyes 
irányú jogászi képzés követelményének, másrészről Nagy-
méltóságod ama kívánalmának, hogy a tervezett állam-
vizsgálaton a jelölttel szemben magas és szigorú mérték 
alkalmaztassák. Ilyen mérték alkalmazása lehetetlenné 
válnék, ha a vizsgálat tárgyait nem korlátoznák. 

A vizsgálat színvonalának emelése végett azonban, 
azt hiszszük, teljesen elegendő az említett intézkedés, s e 
célból az írásbeli vizsgálatra nincsen semmi 'szükség. Az 
érettségi vizsgálaton, a hol azt kell kipuhatolni, vájjon a 
jelölt tud-e logice gondolkodni s képes-e gondolatait sza-
batosan kifejezni; vagy a gyakorlati szakvizsgálatokon, 
a hol a jelöltnek arról kell bizonyságot tennie, vájjon 
bír-e elegendő alaki ismerettel: igenis helye van az írás-
beli dolgozatnak. De egy tisztán elméleti vizsgán azf, hogy 
a jelölt a vizsgálati tárgynak egész anyagát megtanulta-e 
és az anyag egyes részei közt a kapcsolatot helyesen 
értette-e meg, a szóbeli feleletekből — föltéve, hogy a 
kikérdezésre elegendő időt fordítanak — egész biztosság-
gal meg lehet ítélni, s így teljesen fölösleges ezenkívül 
még fogalmazási gyakorlatot is végeztetni a jelölttel. Ha 
a jelöltnek a szükséges források nem állnak rendelkezé-
sére, az írásbeli vizsgálaton egyebet úgy sem tehet, csak 
a mit a szóbelin, t. i. egyszerűen reprodukálja a kézi 
könyvekből és az előadásokból elsajátított ismereteit. 

Kétségtelenül fokozná a vizsgálat szigorát a törvény-
javaslat-tervezet egy másik intézkedése, mely — hason-
lólag a porosz államvizsgálati rendtartás ama, formai szem-
pontból kevésbé kifogásolható rendelkezéséhez, melynél 
fogva a. megbukott jelölt csak akkor bocsátható újból 
vizsgálatra, ha igazolja, hogy még egy félévet hallgatott 
az egyetemen — az eredménytelenül megkisérlett vizsgá-
lat ismétlését bizonyos esetekben egyes tárgyaknak egy 
újabb féléven át való hallgatásától teszi függővé. Úgyde 
ez meghatározott ellentétben áll annak a végbizonyítvány-
nak a jogi természetével, melynek alapján az illető jelölt 
vizsgálatra állt. Az abszolutóriumban a jog- és államtudo-
mányi kar azt bizonyítja, hogy az illető joghallgató a j o g -
és államtudományi tanfolyamot szabályszerűen bevégezte. 
A törvényjavaslat-tervezet 2. §-a szerint pedig «az elmé-
leti jog- és államtudományi államvizsgálatra az bocsátta-
tik, a ki valamely magyarországi jog- és államtudományi 
kartól végbizonyítványt k a p o t t H a tehát a joghallgató 
az abszolutóriummal megszerezte a jogot arra, hogy ál-
lamvizsgálatra jelentkezzék, ezt tőle többé semmiféle vizs-
gálati bizottság vissza nem vonhatja. 

Midőn a törvényjavaslat-tervezet meghatározza a vég-
bizonyítvány megszerzésének feltételeit, ezeknek keretében 
a reformok egész sorát kezdeményezi. így nevezetesen 
a jog- és államtudományi tanfolyamot hét félévre redu-
kál ja; a mostani két alapvizsgálatot egy alapvető vizsgá-
lattal váltja fel, s elrendeli a kötelező szemináriumok 
tartását. 

A mindenkire nézve egyformán kötelező hét féléves 



tanfolyam ellen, abból a szempontból, hogy ezáltal meg-
szűnnék a különbség a védkötelezettségét teljesítő és annak 
teljesítése alól fölmentett hallgató közt, semmi kifogásunk 
nem lehet; annyival kevésbé, mert hiszen mindnyájan ta-
pasztaljuk, a mire Nagyméltóságod is rámutat, hogy a 
katonáknak be nem vált joghallgatókra nézve a nyolca-
dik félév különben is többnyire meddő szokott lenni. De 
ha figyelembe veszszük Nagyméltóságodnak azt a kíván-
ságát, a mihez mi is készséggel hozzájárulunk, hogy az 
egységes államvizsgálat mintegy betetőzze az elméleti jogi 
szakképzést, s hogy pótolja a doktori szigorlatokat, úgy-
annyira, hogy ez a vizsgálat, a képzettségnek mérve tekin-
tetében többet, de legalább is annyit biztosítson, mint a 
mennyit az eddigi szigorlatok biztosítottak: ezzel a törek-
véssel a tanfolyam megrövidítését ép oly kevéssé tudjuk 
összeegyeztetni, mint a hogy nem tudtuk soha összeegyez-
tetni a helyes alapokon nyugvó jogi oktatási rendszer 
követelményeivel a katonáknak bevált joghallgatóknak nyúj-
tott ama kedvezményt, mely a még velünk szorosabb köz-
jogi kapcsolatban álló Ausztriában, sőt Horvátországban 
sem fordul elő. 

Eltekintve attól, hogy összes felsőbb iskoláink négy, 
sőt öt évfolyamra vannak berendezve; eltekintve attól, 
hogy a csonka évfolyam a jogi szakiskolák tanrendjére 
most is rendkívül zavarólag hat ; eltekintve attól, hogy 
sehol, egyetlen európai államban sem fordul elő hasonló 
intézkedés: különösen a jogi szakoktatás színvonalának 
megóvása végett kérjük Nagyméltóságodat, méltóztassék 
a végbizonyítvány kiállításának mindenkire nézve egyaránt 
kötelező feltételévé tenni nyolc félévnek hallgatását. így 
és csakis így tehetjük igazán intenzívvé a jogi szakokta-
tás t ; így érhetjük el, hogy jogi szakiskoláink ne csupán 
vizsgálatra előkészítő, hanem olyan tudományos közpon-
tok legyenek, melyek a hallgatóik látkörének kiszélesíté-
sére szolgáló, de a vizsgálat keretébe be nem férő tan-
tárgyakat is felvesznek majd tanrendjükbe, a milyenek 
például a jogbölcsészet. politika, összehasonlító jogtudo-
mány, egyetemes államjog, államtörténet stb.; így lehet 
valóban termékenynyé és sikeressé a tervbe vett szemi-
náriumi oktatás. 

Igaz, hogy Franciaországban, Poroszországban a 
jogi tanfolyam csak három évre terjed; de a francia 
jogi szakoktatás berendezésével maguk a franciák sin-
csenek megelégedve ; Poroszországban pedig a tanfolyam 
ilyeten megrövidítését, — habár némileg indokolttá teszi 
azt a négy évre terjedő hosszabb gyakorlat, — hasonló-
képen annyira nem helyeslik az illetékes körök, hogy a 
berlini egyetem jogi fakultása, midőn 1889-ben az ifjak 
tájékoztatásául megállapította, milyen sorrendben kellene 
hallgatniok az egyes jogi tantárgyakat, egyenes felszólítást 
intézett egyszersmind hozzájuk s közülök különösen a 
katonai szolgálatra kötelezettekhez, hogy önként toldják 
meg a három évi tanfolyamot, miután még a szorgalmas 
és tehetséges tanuló sem képes három év alatt a jogtudo-
mányokban elegendő ismeretet szerezni magának. Az em-
lített államok példájára tehát a tanfolyam tartamának 
korlátozása tekintetében nem hivatkozhatunk, s még ha 
hivatkozhatnánk, — akkor sem szolgálhatna ez a példa 
argumentumul a hét félév mellett, mely eredetére nézve 
egy, tanügyi szempontból — Nagymeltóságod beismerése 
szerint is — képtelen kedvezmény volt, s mely már ennél-
fogva sem képezheti a végleges reform alapját. 

Ha a védkötelezettségöket teljesítő joghallgatók mégis 
kedvezményre tarthatnak igényt: legfölebb a gyakorlatra 
szánt időből lehetne nekik egy félévet elengedni, miután 
ezt fokozottabb szorgalommal pótolhatnák; míg ellenben 
a kedvökért megrövidített elméleti oktatás, a jmint eddig 

megbosszulta magát rajtuk is, meg azokon is, a kiknek 
hozzájuk kellett alkalmazkodniok, jövőre sem eredményezne 
egyebet. 

Abban az esetben, ha Nagyméltóságod az általunk 
ajánlott nyolc féléves tanfolyamot elfogadná: a jelenleg 
érvényben levő két alapvizsgálatot sem kellene megszün-
tetni, mert ebben az esetben a tulajdonképeni jogászi kép-
zésre, jelesül az államvizsgálat tárgyaira nem maradna 
kevesebb idő, mint a mennyit a joghallgatók az alapvizs-
gálatok előkészítő tárgyaira fordíthatnak. 

A két alapvizsgálatnak egy alapvizsgálattal való 
helyettesítése, még ha talán valamivel többet nyújtana is 
a joghallgatóknak, azokból az előnyökből, melyeket a 
Nagyméltóságod által idézett 1848: XIX. t.-c.-ben meg-
állapított tanszabadság akart biztosítani a számukra: már 
ezen hatásánál fogva sem mutatkozik czélszerünek. 

A politikai átalakulás korában, a midőn még az 
eszményeknek talán nagyobb keletük volt, mint manap-
ság : — joggal eldicsekedhetünk vele — épen a mi kö-
rünkből emelték fel egyesek szavukat a tanszabadság meg-
valósítása érdekében. Br. Yay Miklós, a protestáns egy-
háznak évtizedeken át egyik vezéralakja s a protestáns 
közvéleménynek mindenkor egyik legilletékesebb tolmácsa, 
1865-ben a meggyőződés hevével hirdeti, hogy az akadé-
miai tanpályán a tanulás nem erőszakos rákényszerítés, 
hanem szabad választás dolga; hogy a tanári előadás 
nincs fél vagy egész esztendei kurzushoz kötve, hanem 
a tudomány fejlettségéhez, mai álláspontjához képest sza-
badon hagyva, minden egyéb korlátok fölszedésével, mint 
a melyeket az ismeret maga vet magának; hogy a tanár 
a tudomány fegyverével és az előadás szabatosságával 
igyekezzék diadalt szerezni elveinek, s hogy a fiatal elme, 
az egymástól eltérő, gyakran egymással ellenkező nézetek 
és tanok versenyében sajátítsa el magának a szabad, önálló 
gondolkozás máskép soha meg nem szerezhető áldását. 
S a mikor ezeket az elveket, épen a kormány kívánsá-
gának engedve, kénytelenek voltunk jogakadémiáink fenn-
maradása érdekében feláldozni: — bizonyos elkedvetlenedés, 
csüggedés vett rajtunk erőt. 

A helyzet azonban azóta lényegesen megváltozott, 
úgy hogy most már — ha őszinték akarunk lenni, be 
kell vallanunk, — mi sem tartjuk a tanszabadságra a 
tanulók legnagyobb részét eléggé érettnek, a mint Nagy-
méltóságod is nyomban az említett törvényre történt hi-
vatkózása után kénytelen elismerni, hogy «a jogi képzés 
intenzivitásának fokozása érdekében, az eddigieknél sok-
kal hatályosabb kényszerítő eszköz foganatba vételére van 
szükség®. A kényszerítő eszközökről annál kevésbé mond-
hatunk le, mert nálunk még a jogakadémiákban sem ellen-
őrzik oly szigorún a növendékek tanulói és magánéletét 
— hogy az egyetemekről ne is szóljunk, — mint például 
Oxfordban vagy Cambridge-ben, a hol a valódi tansza-
badság éltető levegőjét szívja magába a fiatalság; a hol 
híre sincs a kötelező colloquiumoknak és egyéb ehhez 
hasonló kényszer-intézménynek, de a honnan a hanyag 
vagy rossz magaviseletű növendéket, bizonyos hivatalos 
formák alkalmazása mellett, egyszerűen hazakergetik. 

Az 1848 : XIX. t.-c. által biztosított előnyökből mi 
többet nem adnánk meg a hallgatóknak, mint a mit jelen-
leg is élveznek, hogy t. i. maguk választják meg az isko-
lát, a hol képezni kívánják magukat ; hogy az ugyanazon 
tantárgy előadó tanárai közül azt hallgatják, a melyiket 
akarják, s hogy a kötelezett tantárgyakon kivül hallgat-
hatnak még egyebet is, a mihez t. i. különösebb kedvet 
és hajlamot éreznek magukban; módjukban állván külö-
nösen a főkollégiumok mellett speciál-kollégiumokat hall-
gatni, hogy ily módon közülök az, a ki komolyan veszi 



a dolgát s az egyes szaktárgyak mélyébe akar hatolni, 
egy-egy főkollégiumban szerzett általános ismereteit a 
speciál-kollégium keretében feldolgozott részletekkel tetszés 
szerint bővíthesse. 

Ma, a midőn a kor uralkodó áramlata a fiatalságot 
is magával ragadva, az eszményiért való lelkesedés, a 
nemesebb becsvágy kialvóban van ; a midőn még a köte-
lességteljesítés is erényszámba megy, s ha valaki, a köz-
érdeket tartva szem előtt, kötelességén felül igyekszik 
érvényesíteni munkaerejét és tehetségét, félreértéssel, gya-
núsítással s a legtöbb esetben hálátlansággal találkozik: 
az igazi tanszabadság értékét vajmi kevesen tudnák meg-
becsülni. És pedig — vigasztalhatjuk magunkat — nem-
csak nálunk van ez így, hanem még Franciaországban 
is, a hol azon az ankéten, melyet a jogi szakoktatás 
ügyében a hetvenes években Jules Simon, az akkori köz-
oktatásügyi miniszter hívott össze, a legkiválóbb szakem-
berek, köztük a valódi szabadelvüségnek olyan oszlop-
emberei, mint például maga Jules Simon is, egyhangúlag 
a jogi vizsgálatok szaporításában állapodtak meg, miután 
mindannyian elismerték, hogy a francia fiatalság zömét 
kényszeríteni kell a tanulásra. 

Ma tehát a tanszabadsággal — megengedjük — 
össze nem egyeztethető időközi vizsgálatok ügy tekinten-
dők még, mint nevelési eszközök, melyek rászorítván a 
fiatal embert a komoly munkára, a kötelességteljesítésre, 
előkészítik azt a szebb időt, a midőn majd az 1848: 
XIX. t.-c.-ben kifejezett elv testet ölthet, magára. De épen 
mert ezt tarjuk az időszaki vizsgálat rendeltetésének: a 
mi meggyőződésünk szerint annál hatályosabb fog az 
lenni, mennél inkább biztosítja a tantárgyak alapos el 
sajátítását s az azok mélyéhe való behatolást. 

Ebből a szempontból — elfogadva Nagyméltóságod-
nak amaz elvét, hogy a jogi szakoktatás helyes alapját a 
történelmi tárgyak képezik, s hogy azokkal semmiféle tőlök 
távolabb álló tárgyat az oktatás kezdetén nem szabad 
összevegyíteni — az alapvető vizsgálatot két részre oszta • 
nók, olyíormán, hogy a joghallgatók az első év végén a 
római jog és a magyar alkotmány- és jogtörténetből, a 
második év végén meg az egyházjog és az európai jog-
történetből tennének vizsgálatot. 

Az alapos jogászi képzést a mily mértékben elő-
mozdítaná az alapvető vizsgálat ilyetén kettéosztása, bizo-
nyára ép oly mértékben javára fognak annak szolgálnia 
Nagy méltóságod által tervezett szemináriumok, melyeknek 
szervezését már a nyolcvanas évek elején Nagyméltósá-
god egyik nagyérdemű előde is sürgette, s melyre a kül-
földön is oly nagy súlyt fektetnek, hogy például Porosz-
országban az első államvizsgálatra való bocsátásnak egyik 
föltételét képezi egy olyan írásbeli dolgozat bemutatása, 
melyet a jelölt, iskolai pályája alatt, valamelyik szeminá-
riumban készített. 

A szemináriumi oktatás előnyeiről, mi, protestánsok, 
bizon ságot tehetünk, miután jogi iskoláink szervezete 
eleitol i' gva a szemináriumi rendszeren alapult. A mi 
iskoláinkban a mellett, hogy — a mint tanrendeikből 
látható — ú. n. gyakorlatok minden iskolai évben tartat-
nak, a tanárok tanítványaikkal — akár csak az angol , 
inns of court-ban (jogi kollégiumokban) — a legnagyobb 
közvetlenséggel érintkeznek; tanulmányaikban folytonos 
Útbaigazításokkal tamogatják őket; az összes főtárgyakból 
megkövetelik tőlük a colloqiumot és pedig olyan szigorú-
sággal, hogy vizsgálatra bocsáttatásukat a kiszabott idő-
ben kellő eredménynyel végzett kollokviumtól teszik függővé; 
pályakérdések kitűzésével a jobbakat önmunkásságra sar-
kalják ; az angol jogi kollégiumokban divatozó debating 
societyk mintájára nyilvános vitatkozásokat tartanak velők 

stb. S a midőn ilyen irányban vezetik az ifjúságot, a mult 
hagyományait követik. Sárospatakon inár a jelen század 
elején megalakul «Pánczél-vármegye» czím alatt az az 
ifjúsági egylet, mely kicsiben képmása az országgyűlésnek 
és a vármegyének, melynek gyűlésein a fiatal ember nem-
csak a követválasztás és tisztújítás fortélyaiban, hanem a 
törvényhozás mesterségében s a közigazgatás és törvény-
kezés komoly munkájában is olyan gyakorlatra tesz szert, 
hogy mikor kikerül az iskolából, sem az országgyűlésben, 
sem a vármegyei életben nem érzi magát idegennek. 

Ballagi Géza, 
az ev. ref. egyház egyetemes tanügyi 

(Véjje köv.) bizottságának jogi szakelőadója. 

BELFÖLD. 
A vallás- és közoktatási költségvetés a 

képviselőházban. 
A képviselőház április 7-én vette tárgyalás alá a kul-

tusz- és kulturtárca költségvetését, s az előzők példájára 
ezt is rövidesen hamarosan elvégezte. A rövid vitának a 
miniszter beszéde volt a kimagasló mozzanata. 

Wlassics miniszter lendületesen, színesen tud beszélni. 
Most is nagy hatást ért el beszédével, mely csak úgy 
duzzad a sok tanügyi reform eszméjétől. Kimagaslóbb 
részei: a jogi oktatásra vonatkozó törvényjavaslat, az 
egységes középisicola tervezete, a tanítóképzés, valamint a 

•polgári iskolák reformja. 
Az egyházi kérdések közül csak az autonornia és 

a kongrua kérdéseit érintette. A római egyház autonómi-
ája és kongruája az illetékes fórum előtt v a n ; a míg 
ezzel végez a kongresszus, addig a kormány az 1898: 
XIV. t.- c. végrehaitásával foglalkozik. Ez a protestáns 
lelkészek kongruális törvénye, melynek végrehajtására 
vonatkozólag azt mondta a miniszter: »A törvény 10. §-a 
azt rendeli, hogy a lelkészi jövedelem kiegészítése az 
állami költségvetésben e célra fölvett javadalmazás terhére 
kilenc év alatt történjék, és pedig az első három év alatt 
fokozatosan, a 2-ik §-ban emiitett összes lelkészek jöve-
delmének 1200 (4-ik §.) illetve 600 koronára (5-ik §.), 
a további hat év alatt fokozatosan 1600. illetve 800 koro-
nára. Mikor majd a szükségletet meg tudom határozni, 
akkor fogom látni azt, hogy mily összeggel kezdhetem a 
kiegészítést. Én természetesen azon leszek, hogy már az 
idén 600 frtnyi, vagy legalább is azt nagyon megközelítő 
összeggel kezdhessem. Meg vagyok győződve — minthogy 
ezt előre fixirozni nem lehetett — ha itt túlkiadás lesz, 
a t. ház e tekintetben a fölmentvényt nekem meg fogja adni, 
mert hiszen jobb célra a pénzt talán nem is lehetne for-
dítanunk^ 

Tanügyi politikájának általános jellemzésére így 
nyilatkozott a miniszter : ^Sarkcsillagom, a mely félé a 
magyar kultúrpolitikának akár szélesebb területéről, akár 
legkisebb zugából tekintek, 'mindig az a lélekemelő gon-
dolat, hogy az állami és nemzeti egységünk előföltételét 
a kultúrintézményekben, a hazafias érzésekben, a közös 
törekvésekben és eszményekben összeforrott magyar nem-
zeti kultúra képezi. A céltudatosan választott, irány pedig, 
a melyet soha szem elől nem tévesztek, az, hogy soha 
egyetlen egy reformmal, egyetlen egy lépéssel se közö-
sítsük ki magunkat az emberiség egyetemes művelődésé-
nek közösségéből. Ezek a vezérgondolatok szabják meg 
az utam irányát. Külföldi intézményeknek puszta átülte-
tése, egyes szaktudósok ki nem forrott elméleteinek vak-



merő megvalósítása bennem támogatóra nem talál. De 
igenis, mindnyájunk nemes becsvágyát képezheti, hogy 
ha gyökeres rendszerváltoztatást iktatunk a törvény-
tárba, pl. hogy kiragadjak egyet: a középiskolai oktatás 
terén, akkor az legyen olyan, hogy hosszabb ideig birjon 
az állandóság karakterével.« 

A felső oktatás terén reformokat tervez. Az egye-
temeken új beosztást követel a szorgalmi és szüneti idő. 
Különösen elhibázott, hogy a nagy vakációra még na-
gyobb félévközi szünet következik, a mit a husvéli követ. 
Változtatni ezen rendeleti úton fog, még pedig a jövő is-
kolai évben. A Ház nemsokára foglalkozni fog a jogi és 
államtudományi vizsgálatok reformjával. Megváltoztatha-
tatlan elve, hogy kötelező legyen a kollokvium, illetőleg 
a semináriumok látogatása; meg akarja szüntetni a kö-
telező doktorátust, a mit tudományos kvalifikációvá kiván 
tenni, Az elméleti vizsgálatok nivóját a mai nivón fogja 
tartani s a gyakorlatit egyesíti. A jogakadémiákat a kul-
turális decentralizációra fogja fölhasználni. Azt az igére-
tét beváltotta, hogy a műegyetemnek új szigorlati szabá-
lyokat adott. Az új orvosi szigorlatok szabályzatát nem-
sokára kiadja, a melynek főbb vonásai ezek: először 
az alapvető tárgyakból kell vizsgázni s ezután mehet 
a medikus klinikai gyakorlatokra. A doktorátus után pe-
dig egy esztendei kórházi gyakorlat fog következni, mert 
erre ma már elég kórház van. A tanárképzést is refor-
málni fogja, tiszteletben tartva az egyetem szabadságát. 

A középiskolákra vonatkozólag azt hangsúlyozza, 
hogy különösen a gimnáziumokat kell szaporítani, mert még 
a műegyetemre is több gimnázista megy, mint a ki reál-
iskolát végzett. Tanításuk rendjében a nemzeti anyagot 
igyekezett erősíteni. A középiskolák teformját elkészítette 
törvényjavaslat alakjában, s közzé fogja tenni, hogy a benne 
levő eszmék megérlelődjenek a közönségben. Szívesen 
látna egy társadalmi akciót, a mely internátusokat létesí-
tene, nehogy a szülőket kizsákmányolják az üzletszerű 
szállásadók s hogy a fiúk rossz felügyelet alatt ne legye-
nek. A művészeteket istápolja a középiskolákban, mert 
ez az erkölcsi nevelésnek hatalmas eszköze. A nem ma-
gyar nyelvű iskolák számára iskolakönyveket készíttet, 
valamint a nemzetiségi iskolák felett megszigorítja a fel~ 
ügyelelet. A tanítóképző intézetek tanterve és módszeres 
utasításai szintén revízió alatt állanak. A felső leány-
iskolát és a polgári iskolát is reformálni kívánja. Amazt 
szaporítani kell (Brassó, Beszterce, N.-Szeben, Újvidék, 
Rózsahegy van számukra kiszemelve), s ez utóbbinál az 
a terve, hogy megadja az önkéntességi jogot s kiterjeszti 
a minősítést. 

A népiskolák belső életére is ügyel s különös gondja 
van arra, hogy a vallási nevelés megerősíttessék; e 
végett 30 ezer forintot költ hitoktatókra. Lépésről-lépésre 
megy az ingyenoktatásban, s ma már az iskolák több 
mint egy negyedében van ingyen-oktatás. Az ismétlőis-
kolák is szépen szaporodnak. Az iskolák államosításánál 
nincs erőszakra szükség, mert annyian folyamodnak érte, 
hogy mindnek az államosítását' nem is győzi. 1666 köz-
ség van kiszemelve, a hol fokozatosan állami iskola föl-
állítására szükség van. 534-gyei áll tárgyalásban és 
1899-ben 500, öt év múlva pedig 1000 iskolát fog fölál-
lítani. Az állami tanítók anyagi helyzetének javítása a 
kormány kiváló gondja. 1898-ban 2610 tanító közül 
1491 400 frt fizetésben részesült, 1899 ben már csak 
243, tehát leszállott a kisebb fizetések száma, mind-
amellett, hogy az abszolút szám növekedett. 1898-ban 
500 frtos 995 volt, 1899-ben 1300 lesz. 1898-ban 82 volt 
600 frtos, 1899-ben 384 lesz 600 frtos. 1898-ban 30 
volt 700, 1899 ben 80 lesz 700 frtos. Ez ugyancsak fo-

kozatos baladás, de módja lesz a szolgálati évek arányá-
ban a XI. fizetési osztály elveihez képest fokozatosan az 
állami tanítók helyzetén javítani. A budgetben a korpót-
lék céljaira 110,000 frttal többet vett föl; ugyanis 1898-ban 
volt 490,000 frt, ez évre pedig 600,000 forint van fölvéve. 
Ez az összeg nem elegendő és ezen a téren túlkiadás 
lesz, mert a fizetés kiegészítését folytatólag új tanítói ál-
lásokat is kell szervezni. 1897-ben 500 frtig 493, 
400 frtig 3410 tanító nyert fizetéskiegészítést; ma 300 fo-
rintig 433, 400 frtig 357 nyer fizetéskiegészítést. 1897-ben 
'2903 tanító nyert, s ma csaknem 4000 nyer fizetéskiegészítést. 
Áttér a korpótlék kiegészítésének kérdésére. 1898. októ-
ber 1-én esedékessé vált a korpótlás és máig 4066 ta-
nító részesül a korpótlékban. E szám nem teljes, mert 
a korpótlék 1898. szeptember hó 25-én túl szerepelt ta-
nítói állomások betöltése alapján megadandó és itt kije-
lenti, hogy mivel a törvény azt mondja, hogy ha az is-
kola föntartására az iskolaföntartó nem képes, illetve a 
községeknél maga az iskolai pótadó nem elegendő, akkor 
az államnak kell a segítségről gondoskodnia, ennek foly-
tán erről gondoskodni is fog. Sajnos, hogy a kisdeclovási 
ügy nem fejlődik eléggé. Mindössze is csak 260 állami 
óvodát tud fentartani, pedig az egyesületi óvodák is az 
államosítást sürgetik. 

Végül a művészeti kérdésekről szólott, a ház álta-
lános helyeslése között. 

A miniszter után JBoda Vilmos szólott, ki a nép-
oktatás nemzetiesebbé tételét s a leányiskolák reformját 
sürgette. Ováry Ferenc szintén a népoktatásügy fejlesz-
tését hangsúlyozta, s különösen a gazdasági ismétíőisko-
lák szaporítását szorgalmazta. Végül Major Ferenc nép-
párti képviselő az egész oktatásügyre kiterjedő hosszas 
beszédben bírálgatta a miniszter egyházi és közoktatási 
politikáját. 

Az ápriiis 8-diki ülésben Kiss Albert először azt 
hibáztatta a kultúr-politikában, hogy kulturális célokra 
kevés pénzt jut tatnak; azután azt kifogásolta, hogy a 
memzetiségi népiskolákban még mindig csekély eredmény-
nyel tanítják a magyar nyelvet. A miniszter jelentéséből 
kimutatja, hogy a magyar nyelvet 78 községi, 322 r. kath., 
676 gör.-kath.,, 910 gör.- kel., 229 lutheránus és 1 kálvinista 
iskolában, tehát összesen 2215 iskolában nem tanítják 
kellő sikerrel. 

Majd Tisza Kálmán szólalt fel röviden (az ellen-
zékiek többszörös közbeszólása által zavarva). A reformá-
tus lelkészi fizetések gyorsabb tempójú állami kiegészíté-
tése érdekében azt szorgalmazta, hogy az 1898. évi XIV. tör-
vény első rendelkezését, a fizetéseknek 1200 koronára 
kiegészítését minden esetre még ebben az évben létesítse. 
Azután a tanítói korpótlékok azonnnal való folyósítását 
sürgette, mivel az eddigi eljárásban több oly dolog történt, 
a mi aggodalomra szolgálhat okul, pl. egy szegény egy-
ház kimutatott néhány krajcár fölösleget s ennek alapján a 
minisztérium^ a korpótlék fizetését megtagadta. De most 
megnyugvással veszi, hogy a miniszter az összes elma-
radt líorpótlékokat. f. évi január 1 tői kezdve utalvá-
nyoztatni fogja. 

Páder Rezső néppárti képviselő a vallásosság elha-
nyagolásáról panaszkodott és a revíziót sürgelte. Iiock 
János hosszas beszédben a művészet erélyesebb felkaro-
lása érdekében szónokolt; végül Mócsy Antal untatta egy 
óráig a házat. 

Az április 10-diki ülésben a költségvetés részletes 
vitáján is elég hamarosan tűlesett a képviselőház. 

Az egyetemek tételénél Papp Samu a bonctani in-
tézet jobb dotálását és a kolozsvári orvosi fakultás fej-
lesztését szorgalmazta, míg Komjáthy Béla a budapesti 



egyetem helyszükségén kivánna segíteni és a vizsgálati 
dijak retormálását sürgeti. Mócsy Antal az egyetemi ala-
pok r. katholikus jellegét hangsúlyozza és azt kívánja, bogy 
a vallásos nevelésre az egyetemen is súlyt fektessenek. 

A középiskoláit tételénél Komlóssy Ferenc a taná-
rok jobb dotálását és előléptetésök kedvezőbbé tételét 
hangoztatja. Komjáthy Béla pedig hibáztatja, hogy a nem-
zetiségi vidékeken a kormány nem állít elég felső leány-
iskolát. 

Az elemi iskolák rovatánál Mócsy Antal a tanítók 
felekezeti képzését k ívánja ; Jurics Mihály pedig azt ki-
fogásolja, hogy a kormány a róm. kath. iskolákat álla-
mosítja. 

A képzőművészetek tételénél Berzcviczy Albert na-
gyobb beszédben a művészi ízlés elfajulása, az úgyne-
vezett szecesszió ellen polemizál. Ezt csak oly nemzetek 
engedhetik meg maguknak, a melyek művészet dolgában 
gazdagok. Helyesli azt a társadalmi mozgalmat, a melyet 
Hock János a közönség érdeklődésének felébresztésére 
indított; ellenben Pichler Győző hibáztatja Hock eljárását, 
mire Ilock János hatásosan védekezik. 

A nemzeti muzcum tételénél Komjáthy Béla a mu-
zeumi tisztviselők fizetésének emelését kéri, az iparmű-
vészeti muzeumnál Szemere Attila az iparművészet pár-
tolását ajánlja a miniszter figyelmébe. 

Befejezésül Wlassics Gyula miniszter felelt a fel-
szólalóknak, mire a ház az összes tételeket megszavazta 
s ezzel a költségvetési vita véget ért. 

Krónikás. 

A református konvent ülései. 
Konventünk ez évi közgyűlése április 10-én d. e. 

10 órakor nyilt meg a lónya\-utcai főgimnázium dísz-
termében. Kun Bertalan püspök lelkészi elnök lendületes 
imája után Tisza Kálmán főgondnok és világi elnök néhány 
szóval üdvözölte a megjelenteket s rögtön tárgyaláshoz 
fogtak. 

Az elnöki jelentések során Kun Bertalan püspök 
jelenti, hogy a konvent elnöksége Erzsébet királyné halála 
alkalmából részvétfeliratot intézett király ő felségéhez, 
mit a konvent helyeslő tudomásul vétel mellett jegyző-
könyvre vétetett; majd Szász Domokos váratlan halálá-
ról emlékezett meg, részvétteljes szavakban ecsetelvén az 
elhunyt püspök érdemeit, s indítványára a közgyűlés 
ezeket jegyzőkönyvben örökítette meg; végül bejelentette, 
hogy a dunamelléki egyházkerület Szilágyi Dezsőt vá-
lasztotta főgondnokává, kit e minőségben a közgyűlés 
élénk tetszésnyilvánítása kíséretében szívélyesen üdvözöl. 

Majd a tagok igazolása rendén a konvent tudomá-
sul vette, hogy néhai Szász Domokos helyére e gyűlés 
folyamán dr. Bartók György püspök- helyettes, Szilágyi 
Dezső helyére Ádám András, Szász Gerő helyére Molnár 
Albert rendes tagok hivattak be ; a meg nem jelenhetett 
rendes tagok helyett pedig Dókus Ernő, dr. Vécsey Tamás, 
Lénárt József, Dávidházy János és Mezey Albert póttagok 
jelentek meg. 

Néhány csekélyebb fontosságú elnöki jelentés tudo-
másul vétele után napirendre került a közalapi végrehajtó 
bizottság jelentése, melyet Kenessey Béla bizottsági jegyző 
szerkesztett és terjesztett elő. A nagyérdekű jelentésből 
kiemeljük a következő mozzanatokat. 

A közalapi fötahellákat egészben véve elég jól ké-
szítik az illető közalapi ügyvivők, de 12-őt most is újból 
kellett szerkeszteni. Hátralékban az 1897. évi megaján-
lásból mintegy 18,700 frt maradt, miből legfőbb esik a 

tiszántúli gyülekezetekre és legkevesebb, jóformán semmi 
a tiszáninneniekre. Az 1898. évi megajánlás (kerek számban 
szólva) 78 ezer frt, mely egy ezer frttal kevesebb, mint 
az előző évi. A megajánlott 78 ezer írtból tényleg befolyt 
70 ezer frt, a többi hátralékban maradt. A reformációi 
ünnepi perselypénz lassan bár, de évről évre szaporodik. 
Egész összegben 1027 frt, mihez legtöbbel a dunamelléki 
és a dunántúli, legkevesebbel az erdélyi egyházak tagjai 
járultak. Sajnos, hogy még most is vannak gyülekezetek, 
melyek a reformációi perselypénzl nem szolgáltatják be a 
közalapi pénztárba, köztük olyan előkelő gyülekezet is, 
mint a minő Kolozsvár. — A közalapi számvitelt most 
már vagy 12-féle számlán a M, Földhitelintézet rendesen 
végzi. Altalános folyószámlájára tavaly mintegy 327,980 (rt 
folyt be, miben benne van a százezer frtos rendes 
államsegély, a hetvenöt ezer frtos rendkívüli államsegély, 
az egyháztagok hetvenezer f'rtnyi évi járuléka, a megta-
karított tőkék és az alapítványok kamatja. A közalap 
összes tökevagyona most már egy millió nyolcezer ötvenöt frt, 
miben benne van a Jordán-alapítvány százötvenezer frtos 
tőkéje is. A mult évi bevételekből kiosztásra került 
összesen 125 ezer frt, mely összegre nézve a végrehajtó 
bizottság a következő költségvetést terjesztette elő: 1. Tő-
késítésre félre teendő 30 ezer frt (mindenütt kerek számokat 
közlünk). 2 Missziói szükségletekre 22 és fél ezer frt for-
dítandó. 3. Lelkészi gyámin'ézetre 12 ezer frt. 4. Egy-
szersmindenkori segélyekre (gyülekezeteknek és lelkészek-
nek) 12 ezer frt. 5. Tőkesegélyekre egyházaknak közel 
38 ezer frt. 7. A fentmaradt pár ezer frt a kezelés költ-
ségeire és helyesbítésre fordítandó. 

A jelentés eme pontjait érdemleges módosítás és 
vita nélkül elfogadta, tudomásul vette s illetve határo-
zattá emelte a közgyűlés. 

Magáévá tette a konvent elvben a theol. tanárok 
nyugdíjintézetének közalapi segélyezését is; de a kivitel 
módjára nézve azt a határozatot hozta, hogy tegyen kí-
sérletet az öt theol. akadémia tanárikara arra, hogy léte-
sítsen egy közös theol. tanári nyugdíjintézetet, készítse el 
ennek az alapszabály-tervezetét, tétessen számítást, hogy 
a meglevő öt theol. tanári nyugdíjalap egyesítése után 
még mekkora segítségre volna szüksége ; terjeszsze ezt a 
munkálatot a konvent elé s akkor a konvent majd meg-
határozza, hogy mekkora összeggel járul az egyesített 
nyugdíjalap vagy esetleg a külön nyugdíjintézetek évi 
segélyezéséhez. 

A túlterhelt egyháztagok adócsökkentése ügyében, 
melynek előkészítését a konvent a mult évben a 1.0 fo-
rintnál csekélyebb állami adót fizető egyháztagok adó-
összeirásával indította meg, az e célra kibocsátott rovatos 
ívek 2368 egyházból közölnek adatokat. Ámde ezek a 
jelentő ívek oly hiányosan és oly lényeges eltérésekkel 
vannak összeállítva, hogy köztük teljességgel nem lehet 
eligazodni s általuk a főcélt, a legszegényebb néposztály 
adókönnyebbílését elérni. A jelentések eme hiányait múl-
hatatlanul pótolni kell, hogy a konvent előtt tiszta és 
teljesen megbízható képe álljon a dolognak. A beérkezett 
ívek azonban ebben a hiányos állapotukban is szolgál-
tatnak két érdekes tanulságot. Egyik, hogy kálvinista né-
pünk, átlagban, állami adójának közel 50 percentjével járul 
egyháza fentartásához, s ezt az elég súlyos terhet viszony-
lag és egészben véve — a szórványos kivételektől elte-
kintve — kellő buzgósággal hordozza; de másfelől egyes 
helyeken, mint főleg a dunántúli s köztük főleg a baranya-
megyei gyülekezetekben az aránytalan adózási rendszer 
miatt a roskadásig túl van terhelve; mert vannak egyesek, 
a kik 100—200—300 percentes egyházi adó alatt sor-
vadoznak, a mit tétlenül nézni az egyházi bomlás koc-



káztatása nélkül tovább már nem lehet. A másik tanul 
ság az, hogy a fennálló adórendszerek némelyikének, pl. a 
baranyai lukma- és az erdélyi kepe-rendszernek, a személyi 
adózás révén leginkább épen a legszegényebb néposztályt 
sújtó aránytalanságait s igazságtalanságait minél előbb 
meg kellene szüntetni. 

A végrehajtó bizottság mindezek tekintetbe vételé-
vel kettős határozati javaslatot indítványoz : a) küldessék 
ki bizottság az összeírás revideálására, az adatok helyes-
bítésére és pótlására; még pedig azzal a hatáskörrel, hogy 
a helyzet teljes feltüntethetése végett az érdekelt egyház-
megyékkel és gyülekezetekkel közvetlenül is érintkezhes-
sék, hogy az adóval túlterhelt egyháztagokat és a túlter-
helés mértékét számszerű pontossággal kipuhatolhassa, 
mi végből pótló-kérdőíveket is bocsáthat és töltethet k i ; 
ezzel a munkálattal legyen készen legkésőbb jövő évi 
konventi gyűlésig s addig az e célra szánt hétezer forint 
segélyösszeg tétessék félre, az egyházkerületek pedig addig 
az ideig jelöljék ki a legtúiterbeltebb egyházaikat s mutas-
sák ki azok szükségleteit ; b) ugyanaz a bizottság, a 
helyesbítendő jelentések alapján készítsen adóreformter-
vezetet, melyet a jövő évi konvent megvitatás és érlelés 
végett küldjön le az egyházmegyékhez és egyházkerüle-
tekhez s az akként leszürődött elveket törvénynyé emelés 
végett terjeszsze a zsinat elé. 

A bizottsági javaslat fölött kifejlett eszmecserében 
részt vettek: 

Antal Gábor püspök. Elfogadja a javaslatnak mind 
az ideiglenes, mind a gyökeres javítást célzó két ágát. 
De mivel az ügy sürgős s egyes vidékeken már is baj van: 
javasolja, hogy az ideiglenes adó-könnyebbítés a félre tett 
hét ezer forinttal lehetőleg már a jövő évben megkezdessék 
s e végből az egyházkerületek a szükségleti kimutatáso-
kat sürgősen terjeszszék a konvent elé. — Dégcnfeld 
József főgondnok már most szeretné, hogy a segítés meg-
kezdessék, A tiszántúli egyházkerület immár készen van 
a szükséglet kimutatásával, sajnálja, hogy a többi kerü-
letek késedelme miatt Tiszántúlnak szenvednie kell.— Fejes 
István képviselő szintén elfogadja a javaslatokat. De hang-
súlyozni kívánja, hogy a segélyezés több okból nem kezd-
hető még meg. Nem tudjuk még a szükségletet, mert 
ime az összeírás hiányos. Nincs rá elég pénzünk, pedig 
a részleges segélyezéssel csak bajt csinálunk; mert ha X 
gyülekezet segítséget kap s a hasonló helyzetben levő Y 
gyülekezet nem nyer támogatást, ebből veszedelmes fel-
indulás, gyülekezetek bomlása stb. lesz. Végül javasolja, 
hogy a mostani jelentő ívek adatainak helyesbítésénél a 
régebbi jelentő ívek adatai is figyelembe vétessenek. — 
Szilágyi Desző főgondnok a segítés előkészítésében és ki-
vitelében a leggondosabb elővigvázatot ajánlja. Emlékeztet 
arra, hogy az egyházi adókivetés gyülekezeti jog s hogy 
a célra vezető adóreform csak a gyülekezetek kezdemé-
nyezéséből indulhat ki. Egységes, azaz mindenütt egyazon 
módon eszközlendö adórendszert a gyülekezeteknek rend-
kívül eltérő szám- és anyagi erőbeli helyzete miatt egy-
házunkban nem szabad erőszakolni. Ez romlásra vezetne. 
De elő kell segíteni és készíteni magukat a gyülekezeteket 
arra, hogy adórendszerök aránytalanságait Ők maguk 
igyekezznek megszüntetni. A javaslat által kontemplált 
adózásban való segítést szóló szeretné ahhoz a feltételhez 
kötni, hogy csak azok a gyülekezetek kapjanak közalapi 
gyámolítást, a melyek az adóterhek arányosítására már 
maguk is lépéseket tettek. Cinesurául itt a személyi adónak 
a vagyonaránylagos adóval való kombinációját kellene 
a gyülekezetek figyelmébe ajánlani. Ez azért is fontos, 
mert a túlterhelést részben már a helyi adószolgáltatás 
arányosabb megosztása által is lehetne csökkenteni. A 

javaslatot tehát elfogadja, de azzal a pótlással, hogy köz-
ponti segítség csak oly gyülekezeteknek adassék, a melyek 
saját körükben már megtették a könnyebbitéshez szüksé-
ges lépéseket. — György Endre képviselő is azt tartja, 
hogy az adórendszert gyökeresen és egyazon adónem 
behozatalával központilag megváltoztatni nem lehet. Ezért 
a bizottságnak az adóreform előkészítését célzó javasla-
tát függőben hagyandónak tartja. De az ideiglenes segí-
téshez való előkészület megkezdését, úgy a mint a bizott -
ság javasolja, maga is helyesnek véleményezi. — Tisza 
Kálmán főgondnok a végleges adóreform ügyében Szilágyi 
D. és György E. nézetét osztja. De az nem zárja ki a 
legsúlyosabb bajok orvoslására való törekvés szükségét. 
A túlterhelés szomorú valóság. Ezen múlhatatlanul segí-
teni kell. A bizottsági javaslat elfogadható módozatot 
ajánl. 

A konvent a közalapi bizottság javaslatát, Szilágyi 
Dezső pótlásával, egyhangúlag elfogadta. 

Ülés végén e konventi bíróságba rendes tagul 
báró Bánffy Dezső főgondnokot, póttaggá Czike Lajos 
esperest választották meg és sajnálattal vetttk tudomásul, 
hogy Radácsi György a konventi jegyzőségről lemondott. 

Az április 11-diki ülés d. e. 11 órakor nyilt meg, 
minthogy a konvent tagjai 10 órakor testületileg részt-
vettek a kálvin-téri templomban tartott istentiszteleten. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után a közalapi végre-
hajtó bizottság ama segélyjavaslatára került a sor, me-
lyet Kenessey Béla előadó terjesztett, elő. A 75 ezer frtos 
rendkívüli államsegélyből a csekély fizetésű lelkészek szá 
mára azok a segélyek szavaztattak meg, a melyek Lapunk 
más helyén olvashatók. Ugyancsak ezen bizottság javas-
latára a közalapból, gyülekezetek és lelkészek számára 
azok az egvszersmindenkori segélyek állapíttattak meg, 
melyeket Lapunk más helyén szintén részletesen közlünk. 

Majd a kongrua-bizottság jelentése került napirendre, 
melyet szintén Kenessey Béla szerkesztett és terjesztett 
elő. A jelentés elmondja, hogy az összeirási ívek a múlt 
év végére elkészültek s a végrehajtó bizottság által 
december hónapban tárgyaltattak. Ámde a tárgyalás 
arról győzte meg a bizottságot, hogy a kiállító és felül-
bíráló közegek az összeíráshoz kiadott általános és rész-
letes utasításokat nem eléggé tartották meg és hogy a 
mellékletek gyanánt becsatolt bizonyítványok is nem a 
kellő megfontolással állíttattak ki. Ezért a bizottság az 
összeirási íveket azzal a kéréssel küldte vissza a püspöki 
hivatalokhoz, hogy a püspök urak az esperesekkel egyetér-
tésben és azok közreműködésével, a megjelölt elvek sze-
rint helyesbítsék és pótolják a kimutatásokat; ez a reví-
zió a folyó évi márciusig most már országszerte megtör-
tént s a kimutatások a bizottsági előadónál rendszeres 
feldolgozásra várnak. A végrehajtó bizottság e feldolgo-
zás alapján a szuperrevíziót legkésőbb május hónapban 
elkészíti: de szükséges, hogy a kimutatások felterjesztése 
előtt a konvent is fölülbírálja a nagy munkálatot, mely-
nek elkészítésével nemcsak a jelen, de a jövő nemzedék 
érdekei forognak kockán Ezért azt javasolja á bizottság, 
hogy június folyamán rendkívüli konvent tartassék; egy-
szersmind kéri, hogy az előmunkálatok költségeit a szo-
kásos arány szerint az egyházkerületek pénztárai fedezzék. 

A javaslathoz elsőnek Czike Lajos dunántúli küldött 
szólott, ki azt elfogadásra ajánlja, de egyszersmind indít-
ványozza. hogy Tisza Kálmán főgondnok-elnöknek, a ki 
a kongrua-ügyben az államkormánynál oly sikeresen köz-
benjárt s legutóbb a képviselőházban is megsürgette az 
ügy gyors rendezését, a konvent fejezze ki köszönetét és 
elismerését. Fejes István tiszáninneni küldött szintén pár-
tolja a javaslatot; szükségesnek tartja a rendkívüli ülést, 



de azt is szeretné, hogy a törvényben megengedett levo-
nások s ezek között a 2°/0-oa gyamintézeti járulekoknak 
az állampénztárra való áthárítása már most a teljes maxi-
mális összeg, a 800 írt erejéig megtétessék; mert ebből 
először is nagy előny származnék a lelkészi gyámintézetre, 
mely nem fokozatosan, de most egyszerre megkapná a 
teljes fizetések után járó 2 % ° s járulékot; mert ez azután 
mind az állami, mind az egyházi kormányzatot megkímélné 
az évről-évre szükséges helyesbítés fárasztó munkájától. 
— Dókus Ernő kongrua-bizottsági elnök azonban Fejes 
javaslatát, kivihetetlennek tartja, s aztán az ekként terve-
zett kimutatás nem is felelne meg a valóságnak, pedig a 
szükségleti kimutatások készítésénél az a fődolog, hogy 
a teljes valóságot terjeszszük be a kormánynak. — Tisza 
Kálmán szintén a mellett van, hogy minden tekintetben 
a legpontosabb adatokat állítsuk elő és terjeszszük föl; 
azt azonban ő is célszerűnek tartja, hogy a Fejes emlí-
tette fontos körülményre a kormány figyelme, a munká-
lat felterjesztése alkalmával külön és nyomatékosan fel-
hívassák. 

A konvent a bizottság javaslatát, Tisza Kálmán pótló 
indítványával együtt elfogadja s ehhez képest kimondja, 
hogy a kongrua-ügvben junius hónap első felében rend-
kívüli konventet tart. 

Ezután a lelkészi ' gyámi utézeti bizottság (Hegedűs 
Sándor, Szász Károly, Molnár Béla) jelentése tárgyaltatott, 
melyet Petri Elek gyámintézeti előadó szerkesztett és ter-
jesztett elő. A lelkészi gyámintézetnél is kezd fölszapo-
rodni a hátralék Az 1898. évi járulék mintegy 91 ezer frt 
volt (csak kerek számokat írunk), miliői azonban az esz-
tendő végén mintegy 22 ezer fi t volt hátralékban, miből 
Dunatnellékre 2 ezer, Dunántúlra 3 ezer, Tiszaninnenre 
2 ezer, Tiszántúlra 3 ezer és Erdélyre több mint 10 ezer 
forint esik. — A hátralékosokkal szemben a bizottság 
erélyes intézkedéseket javasol; közigazgatási úton való 
végrehajtást, az állami és közalapi segélyekből való levo-
nást, mit a konvent, Széli Kálmán tiszintúli küldött pár-
toló felszólására egyhangúlag magáévá tett. 

A gyámintézeti számadások, melyeket a M. Föld-
hitelintézet vezet és a kezelő bizottság szokott megvizs-
gálni, teljesen rendben vannak. 1898. év első felében 
bevett a gyámintézet 54 ezer f'rtot, a másodikban 79 ezer 
forintot, összesen közel 134 ezer frtot. Tőkealapja is szé-
pen gyarapodik, mert a tőkésített vagyon a mult év vé-
gén összesen immár 423,192 frtra emelkedett. Özvegyek 
és árvák segélyezésére kiadott a mult évben I I , 800 
forintot. A folyó évre immár 76 lelkészözvegyet és 106 ár-
vát segélyez az intézet, a kik javára mintegy 21—22 ezer frt 
lesz szükséges. Előirányzott bevétele a folyó évre körül-
belül 125 ezer frt. — A konvent a jelentés emez adatait 
tudomásul vette. 

A gyámintczet jövőjét illetőleg a kezelő bizottság 
már az előző években rámutatott ama körülményre, hogy 
az intézel néhány év múlva nem lesz képes fedezni, az öz-
vegyek és árvák rohamos szaporodása miatt, a felmerülő 
szükségletet; eddig is évről-évre 8—9 ezer frttal több a 
folyó évi kiadás, mint az előző évbeli. A bizottság a kon-
venttől nyert megbízás folytán szakértői számításokat té-
tetett a gyámintézet valószínűségi jövőjéről s a szükségessé 
vállandó anyagi erősítés mértékéről. A számítást dr. Bo-
gyó Sámuel kereskedelmi akadémiai tanár végezte és a 
Trieszti Biztosító Társaság számítója revideálta. Eszerint 
a körülbelül 2 ezer lelkészből álló gyámintézetnek, hogy az 
alapszabályszern kötelezettségeit örök időkig fennakadás 
nélkül teljesíthesse, szüksége volna vagy 31/,.? azaz három 
és fél millió tőkevagyonra vagy pedig 124 ezer frt állandó 
évi járadékra. Ily roppant nagy tőkeösszeget a jelen nem-

zedék nem hozhat áldozatul a jövő nemzedéknek. Ezért a bi-
zottság a járadékrendszer elvére kíván helyezkedni s bízik 
ama biztosítékban, melyet a konvent az intézet alapításakor 
tett, hogy a közlap jövedelméből a gyámin'ézet esetleges de-
ficitjét mindig fedezni fogja. De már most kell tenni az inté-
zet erősítésére. Azt javasolja tehát a bizottság, hogy tegyen 
át a konvent a közalap jövedelméből, négy évre beosztott 
25 ezer frtos részletekben ismét 100 ezer frtot, hogy a 
gyámintézet tőké :e ezzel is erősödjék. 

A bizottság javaslata fölött élénk eszmecsere indult. 
Dégenfeld József főgondnok nem szavazza meg a kért 
százezer forintot. Az intézetnek nincs deficitje s ha majd 
lesz, akkor járadék-nyújtással kisegíti a konvent. Szász 
Károly püspök melegen ajánlja a kért százezer forint át-
utalását, mert 4—5 év múlva biztosan szüksége lesz rá 
az intézetnek. Tisza István gróf tiszántúli küldött, épen a 
bizottság által hangoztatott járadékrendszer elvéből ki-
folyólag nem pártolja a tőkésítés alakjában való erősítést. 
Az ő számítása szerint a gyámintézet még 8—10 évig 
megél a maga erejéből. Elég lesz akkor segíteni rajta, ha 
tényleg bajba kerül. Különben is a kért százezer forint 
csak az első deficites esztendőben segít, azután újabb 
kisegítésre lesz szükség. Fejes István megadandónak tartja 
a kért tőke-átutalást, mert mégis csak jobb előre alapot 
gyüjtenünk. A kért százezer frt tiz esztendő múlva a maga 
kamatos kamatjaival már közel hat ezer frtot kamatozó 
tőkévé szaporodik. Széli Kálmán, minthogy az egész in-
tézmény a járadék elvén alapszik, nem a tőkés erősítés-
nek, hanem a járadékos segítésnek a barátja, s erre elég 
lesz akkor gondolni, mikor a deficit mutatkozni fog. — 
Molnár Béla dunántúli küldött már csak azért is meg-
szavazandónak tartja a kért tőkét, mert most még tehet-
jük ; de kérdés, hogy 8—10 év múlva tehetjúk-e, m'kor 
a közalapra pl. az egyházi adókönnyítésből is tömérdek 
újabb teher nehezedik. 

A konvent, szavazás útján, néhány szótöbbséggel el-
fogadta a bizottság javaslatát, tehát a jövő évtől kezdve 
négy éven át 25—25 ezer frtot a gyámintézet tőkéjéhez 
csatol. A szakértő számítás költségeit (600 frt) kifizeten-
dőnek határozta. 

A gyámintézettel kapcsolatos néhány kisebb ügy a 
következő elintézést nyert. A lelkészi nyugdíj-intézet fel-
állítása. melye! néhány tiszántúli egyházmegye javasol, a 
zsinat idejéig függőben hagyatik. — A kegyeleti év eltör-
lése, melyet a gyülekezetek lelki élete sürget, a miatt, mert 
a gyámintézetre súlyos terhet róna, egyelőre még szintén 
nem látszik kivihetőnek. A más vallású papnékra nézve 
fentartja a konvent a gyámintézeti alapszabályok rendel-
kezését, mely megköveteli, hogy az özv. papné református 
legyen, különben nem tarthat igényt a gyámintézet segé-
lyére. — Néhány lelkészi díjlevél helyesbítése iránt beadott 
kérelem teljesítésére nézve irányelvül kimondatott, hogy 
a helyesbített díjlevélnek a kongrua-Összeirás adataival 
meg kell egyeznie. 

Ezzel az április l t - d i k i ülés bezáratott. 
Az április 12-diki ülésben a jegyzőkönyv hitelesí-

tése után azt az adóügyi bizottságot szervezték, mely az 
egyházi adóval túlterheltek ügyében van hivatva az elő-
munkálatokat elkészíteni. Az egyes egyházkerületek aján-
latára e bizottság tagjaivá választattak: Szász Károly és 
Szilágyi Dezső (Dm.), Antal Gábor és Czike Lajos (Dt.), 
Dókus Ernő és Fejes István (Ti.) Széli Kálmán és György 
Endre (Tt.), Simó Lajos és Dézsi Gyula (Erd.). 

Majd felvétetett a tökesegélyi bizottság jelentése, me-
lyet György Endre előadó szerkesztett és terjesztett elő. 
A bizottság először is konstatálja, hogy ez ideig összesen 
277 egyház mintegy 25 ezer forintnyi járadékkal kapott 



már tőkesegélvt és hogy az egyházkerületekből bekért 
szerves munkálatok szerint még 104 egyház van előjegyezve, 
mintegy 14 ezer frt járadékkal, melyeknek igényét három 
év alatt 1902-ik sorban honorálni fogja a konvent; de 
a bizottság javaslatára kimondatott, hogy a következő 
három év alatt, a míg az előjegyzett gyülekezetek igényei 
ki nem elégíttetnek, újabb kérvényeket nem fogad el a 
konvent. A most részint utólag, részint közvetlenül (tehát 
nem szabályosan) beküldött kérvények visszatétettek az 
illető egyházkerületekhez. A bizottság javaslatára pedig a 
következő új tőkesegélyeket szavazta meg a konvent: 

1. Dunamelléki egyházkerületben : Alcsúth 150 frt, 
Szabadka 350 frt, Nyim 25 frt, Ercsi 50 frt, Vác-Har-
tyán 100 frt, Felcsuth 80 f r t ; összesen 795 frt. 

2. Dunántúli egyházkerületben : Berhida 50, Néliz 50, 
F.-Gyarmat 100, A.- Fegyvernek 4-0, B.- Kis-Szőllős 50, 
B.-Kövesd 30, K.-Mánya 40. Rétbe (Pozsony m.) 100, 
Oicsó 50, Veszprém 100, Nóráp 50, Kapos-Mérő 150, 
Galambok 40, G.-Vezékeny 40 frt ; összen 890 frt. 

3. Tiszáninneni egyházkerületben: Vadna 75. F.-Bar-
cika 125, Komlós 15, Kér 25, F.-Gsáj 70, B.-Ujlak 12, 
Andornak 25, Komjáfi 50. Jenke 200, Aranyos 75. Vá-
sárhely 75, Vatta 60, Balog 9 2 ; összesen 899 frt. 

4. Tiszántúli egyházkerületben : Resica 180. Nvir-
Acsád 50, Badaló 80, Bökénv 80, Kis-Peleske 100, 
N.-Gécz 80, Dara 25. Gálos-Petri 100, Anarcs 50, Feke-
te tó 50, Pánkot a 65, Péterszeg, 150, Tamásváralja 150 f r t ; 
összesen 1310 frt. 

E tőkesegélyeken kivül Abod és Megyeres egyhá-
zaknak 5 0 0 - 5 0 0 frt egyszersmindenkori építési segély 
szavaztatott meg. 

Ezután a misszióügyi bizottság jelentése került tár-
gyalás alá, melyet Szabó János előadó referált. 
(Vége köv.) Sz. F. 

Rendkívüli államsegélyek esekélyjavadalmú 
lelkészek számára. 

Az egyetemes konvent az 1898-ban kapott rend-
kívüli államsegélyt a legcsekélyebb fizetésű lelkészek kö-
zött. a közalapi végrehajtó bizottság javaslatára követ-
kezőleg osztotta ki: 

1. Dunamel l ék i egyházkerü le tbő l : Aracs Gyula, 
csehi lelkész 100 frt, Bóna Sándor, márfai J. 100, Gö-
döllei József, magyar peterdi 1. 100, Horváth Gyula, té-
senfai 1. 110, Kossá János, dancsházai 1. 100, Kovács 
Sándor, kovácshidai 1. 150, Máthé Balázs, kis-tótfalui 
1. 100, Molnár István, kisszentmártoni 1. 100, Paál József 
piskói 1. 100, Szabó József, dráva-palkonyai 1. 100, Szarka 
János, rónádfai 1. 100, Szentpétery Pál, új-mindszenti h. 
1. 100. Szívós Károly, biricsi 1. 120, Vitányi Bertalan, 
czúni 1. 100, Lutár Sándor, luronyi 1. 100, Bányai Géza, 
tápió-szelei 1. 100, Bálint Károly, törteli 1. 110, Szűcs 
Kálmán, lajos-mizsei b. 1. 100, ifj. Csekey István, szol-
noki 1. 100, Decsy István, szabadkai h. 1. 100, Halász 
István, jász-kerekegyházai h. 1. 100, ifj. Székely József, 
kocsér ih . 1. 100, Varga Sándor, szank-móriczgáii h. 1. 120, 
Lukácsy Imre k.-félegyházai h. 1. 150, Kovács Géza, duna-
bogdányi 1. 100, Csáky István, szentendrei h. 1. 100, Dobos 
Ferencz, kis-oroszii 1, 100, S. Kovács Dániel, pomázi 
1. 120, Bontz Gyula, szentbenedeki 1. 100, Draskovics 
Zsigmond, hartai 1. 100, Kovács Ferencz, miszlai h 100, 
Bocsor Lajos, bábonyi 1. 100, Érsek Elek, tolna-némedii 
h. 1. 100, Arany Antal, medinai 1. 100, Török Lajos, 
alap szt-iváni h. 1. 120, Dömötör Lajos, nagy-pali 1. 100, 

Biczó Zsigmond, bonyhádi h.,1. 100, Kúthy István, duna-
földvári 1. 120, Kúr Kálmán, bá'ai 1. 100 ; id. Csekei 
István, várkonvi 1. 100, V Balogh Lajos, gyuró-kuldói 
1. 100, Szüts Károly, felcsúthi 1. 80, Palfy Gábor, fehérvár 
acsai 1. 100, Gaál László, tinnyei 1. 100 Tóth Benő, iván-
c.sai 1. 120, Nyikos Lajos, dobozi 1. 100, Kemenczky 
János, csabdii 1. 100. Összesen 47 lelkész 4920 forintot. 

il. D u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : Juhász József, 
hont-\ arsányi 1. 150, Nagy János, borii J. 100, Varannay 
Sándor, nemes oroszii 1. 150, Akucs Lajos, bajkai 1. 100, 
Sándor Benő, füzes-gyarmati I. 100, Gőbel Gerzson, alsó-
fegyverneki 1. 150, Pólya Lajos, nagy-ölvedi L 120. Csóka 
Pál, nagy-peszeki 1. 100, Somogyi Lajos, kis-kálnai 1.150, 
Kiss Károly, garam-vezekényi 1. 80, Paal János, garam-
kis-sallói 1. 100, Csomasz Gyula, kis-sárói 1. 100, Csekei 
Dávid, alsó-váradi 1. 80, Kulifay Gyula, garam-szent-
györgyi lelkész 150, Szabó Endre, nagyodi lelkész 80, 
Süttő Lajos, m.-FZomajomi 1. 100, Horváth Imre, magyar-
ladi 1. 100, Varga Dezső, hencsei 1. 120, Peti Sándor, 
kis-kovácsii 1. 100, Jávory Nándor, somogyviszló-csertői 
1. 150, Császár István, gigei 1. 80, Kis Antal, belegi 
1. 100, Szikszai Ödön, somogy-udvarhelyi 1. 120, Kirvats 
László, nagypisanicai 1. 150, Földváry Jenő, daruvári 
1. 200, Moor Jakab, brekinszkai 1 200, Nagy Lajos, nagy-
marosi 1. 100, Závory Elek, nagy-keszii 1. 150, Varga 
József, padányi 1. 120, Csiba Mihály, marczelházai 1. 100. 
Czike János, nagy-tanyi I. 100, Pethes Endre, alistáli 
1. 150, Id. Czike János, dunaradványi 1. 150, Mórocz 
Mihály, ó-gyallai 1. 150, Vályi Miklós, madi 1. 1.50, 
Kocsis József, alsó-szőlősi I. 150, Sedivy László, nyitrai 
1. 120, Szelle 'József, megyercsi 1. 150, Kovács Géza, 
déghi 1. 120, Nagy Lajos, simontornyai leik. 150, Rébék 
László, lajos-komáromi I. t. 100, Medgyasszay Vincze, 
berhidai 1. 100, Molnár István, nádasd-ladányi 1. 100, 
Jezerniczkv Kálmán, terestyén-szecsődi 1. 150, Szűcs 
László, senyeházai 1. 150, Zsoldos Sándor, mező-eőrsi 
1. 1.00, Varga Sándor, szemerei 1. 100, Neupor Béla, 
dereskei 1. 100, Szűcs Dezső, taápi 1. 80, L. Nagy Árpád, 
acsádi 1. 100, Kovács Imre, padragi 1. 100, Lanczinger 
János, homokbödögei 1. 100. Antal Lajos, ászári 1. 100, 
Barsi Sándor, bokodi 1. 50, Fáncsik János, naszályi 1. 100, 
Felvinczi Lajos, kis-igmándi 1. 60, Nagy Kálmán, tarjáni 
1. 100, Vörösmarty Károly, tárkányi 1. 100, Vörös Pál, 
tihanyi 1. 150, Hetessy Zsigmond, nagyvázsonyi 1. 100, 
Zsigmond Sándor, öcsi 1. 150, id. Thúri Károly, zánkai 
1. 150, Tánczos Gyula, magyar-barnagi 1. 150, Szentmi-
hályi József, monoszlóí 1. 150, Nagy Benő, nemes- és 
nagv-pécseli 1. 100, Márton Tamás, csoóri 1. 150, Jákóy 
Sámuel, rátóti 1. 150, Cs. Kis Dávid, balaton-udvari 1. 150, 
Csonka Ferencz, vörösberényi 1. 100, Puskás István, 
csőszi 1. 150. Mezey Pál, kutasi 1. 100, Kovács Vincze, 
csilizradványi 1. 100. Összesen 73 lelkész 8780 forintot. 

III. T i s zán innen i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : Bacskay Sán-
dor, nyirii 1. 100 frt, Biró János, szeszta-komáróczi 1 8 \ 
Borbély József, szászfái 1. 100, Boytár Sámuel, péderi 
1. 90, Erőss Lajos, abauj-szemerei 1. 100, Fazekas Fe-
rencz csányi 1. 100, Frenczel Bertalan, abauj-vajkóczi 
1. 100, Fürjész Jenő, pető-szinyeí 1. 100, Harsányi Ber-
talan, fuló-kércsi I. 90, Idrányi Barna, nagyszalánczi 1. 120. 
Idrányi Ferencz, hernád-büdi 1. 120, Jakab János, szalai 
1. 50, Kádár János, abauj-csécsi 1. 100, Karla Gábor, 
radvánvi 1. ISO, ifj. Kis Lajos, garbóc-bogdányi 1. 100, 
Bernáth József, bárczai I. 120, Kapré Lajos, h.-zsadányi 
1. 120. Kovács Béla, szepsii 1. 120, Kovács István, abauj-
baktai I. 70, Kőrössy József, vilyi 1. 140, Kiss József, 
bejezei 1. 130, Molnár Pál, kajatai 1. 120, Nemes Gyula, 
göncz-ruszkai 1. 100, Paikoss Endre, beszteri I. 100, Papp 



József íamari 1. 100, Sárkány József, f-czéczei 1. 100, 
Sárkány Sámuel, szent-ist.ván-baksai 1. 100, id. Szilva 
István, rásony-berencsi 1. 150, Sütő Kálmán, abauj nádasdi 
1. 100, Szaniszló Pál, felső-novaji 1. 150, Szobonya István, 
györkei 1. 80, Tatár Mihály, csenyétei 1. 140. Tóbiás Gyula, 
felso-lánczi 1. 100, Ujj János, korláti 1. 120, Ujj József 
kázsmárk-léhi 1. 100, Baskay János, pamlényi 1. 130, 
Béky János, lőrincfalvai 1. 100, Bódogh Tamás, emődi 
1. 80, Bársony György, heő-szalontai 1. 80, Csiszár Béla, 
tisza-észlári 1. 80, Kazai Sándor, makiári 1. 100, Kodi 
Benő, ládházai 1. 120, Kovács Mihály, hevesi 1. 80, 
Somodi János, heőbábai 1. 100, Tokaji Nagy Lajos, felső-
ábrányi 1. 150, Berzeviczy Endre, báji 1. 80, Beszterczey 
Béla, alsó-bereczki 1. 100, Czike Ferencz, tisza-ladányi 
lelkész 80, Erdélyi József, luka-karosi leik. 140, Farkas 
Lajos, vajdácskai 1. 150, Hazay Béla, perbenyiki ). 100, 
hubói Hubay József, bodrogkeresztúri lelkész 70, Keresz 
túri József, semjéni 1. 160, Kenyeressy Károly, berzéki 
1. 50, Kónya József, hernádkaki 1. 80, Kolozsváry István, 
tolcsvai 1. 120, Kovács János, vámos-újfalusi 1. 120, 
Kun Miklós, monoki 3. 150, Máthé Gvula, karcsai I. 70, 
Nagy Károly, szomotor-vécsi 1. 100, Nagy Károly, legyes-
bényei 1. 150, Lábos István, bodrog-halászi 1. 100, Órás 
Kálmán, ondi 1. 70, Pálóczy József, h.-mádi leik. 120, 
Réthi Pál, golopi 1. 150, Szánthó István, bodrog-olaszii 
1. 100, Sallai Sándor, erdő-horvátii 1. 120, Semsey József, 
mező-zombori 1. 150, Sobajda János, király-helmeczi 
1. 100, Szőllősy József, erdő-bényei 1. 60, Zitás Bertalan, 
pfhrügyi 1. 60, Verebélyi József, bacskai 1. 100, Antal 
György, rudabányai !. 150, Nagy Sándor, szakácsii 1. 120, 
Farkas József, hegvmegi 1. 150, Demeter János, martonyii 
lelkész 130, Svingor József, vadnai lelkész 100, Kerekes 
János, feső-barezikai lelkész 100, Leskó László, beren-
tei lelkész 90, Bárdos István, kondói lelkész 110, 
Palcsó Károly, damaki 1. 90, Horkav Bertalan, abarai 
1. 100, Hutka József, bánoczi 1. 120, Gyarmathy Soma, 
bodzás-újlaki 1. 120, Stéphán Mihály, csernahói 1. 120, 
Tudja Mihály, deregnyői 1. 80, Kozma Antal, gercselyi 
1. 120, Hájzer Endre, hardicsai 1. 120, Réz László, homon-
nai 1. 60, Dudás Lajos, kazsúi 1. 120, Péter Mihály, k.-azari 
1. 120, Sztankovics Lajos, kis-bárii 1. 120, Soltész Gyula, 
kis-ráskai 1. 120, Szombathi Antal, kolbási 1. 120, Ujj Ist-
ván, ladmóczi 1. 120, Virág József, lasztoméri 1. 100, 
Kádár János, legenyei 1. 120, Erdélyi András, magyar-
izsépi 1. 100, Kiss Tamás, málczai 1. 80, Bottka Bertalan, 
miglészi 1. 80, Babarék Dániel, nagy-ráskai 1. 120, Per-
senczky János, nagy-tornyai 1. 120, Kozma Gedeon, szől-
lőskei 1. 120, Szegő Béni, zempléni 1. 120, Ujlaky János 
tussai 1. 100, Baksay Dániel, aggteleki 1. 150, Bartók 
János, g.-kisfaludi 1. 100, Czinyéri Barnabás, sajó-keszii 
1. 100, Keresztury Károly, szuhafői 1. 60, Kiss Károly, 
runyai 1. 100, Kupai Dénes, vályi 1. 50, Magyar István, 
beretkei 1. 100, Mártba Ferencz, zubogyi I. 70, Nagy 
Béla, gömör-szkárosi 1. 70, Osváth Dániel, ragályi 1. 100, 
Pósa Lajos, radnóthi 1. 80, Réthy Andor kálosai 1. 50, 
Sághi Sándor, bejei 1. 125, Seres József, marton falvi 
1. 150, Simon István, harmaczi 1. 50, Szabados László, 
imolai 1. 100, Szűk Gyula, uzapanyiti 1. 120, Varga An-
lal, bátkai 1. 100, Vattay László, rima-szécsi 1. 150, Maksa 
József, nagy-kaposi 1. 100, Kecskeméthy Lajos, nyárádi 
1. 100, Homoki Antal, kis-gejőczi 1. 100, Németh Péter, 
csomonyai 1. 90, Szaplonczai Benjámin, nagy-gejőczi 
1. 100, id. Szakái István, nagy-szeretvai 1. 100, Móré 
Elek, pinkóczi 1. 80, Ifj. Szakái István, lucskai 1. 90, Pa-
taky Pál, tarnóezi, 1. 130, Tóth József, palágyi 1. 130, 
Nagy Sándor, kis dobronyi í. 60, Kiss László, hátfai 
1. 130, Pazar István, iskei 1. 120, Morvay József, kis-ráthi 

I. 150, Gecse Géza, gálocsi 1. 100, Móré Gábor, jelenkei 
1. 100, Arday Janka Dániel, zsarnói 1. 150, Ambru Já-
nos, bódva-vendégi-i 1. 150, Fodor György, perkupái 1. 50, 
ilj. Kapossy György, égerszögi 1. 90, id. Kapossy György, 
jablonczai 1.150, Lükő Béla, görgői 1. 120, Nagy Barnabás, 
szinpetrii 1. 100, Péter József, szőlős-ardói 120, Ragályi 
Géza, szádellői 1. 150, Simon Andor, barkai 1. 120, Tóth 
Kálmán, komjátii 1.100. Összesen 152 lelkész 19,075 frtot. 

(Vége köv.) 

Közalapi egyszersmindenkori segélyezések. 
I. D u n a m e l l é k i egyházkerüle tbő l . A) Egyházak. 

Maradék 400 forint, Dráva-Szabolcs 50, frt, Kis-Tótfalu 
50, Kun-Félegyháza 100, Kis-Szentmiklós 80, Duna-
Földvár 80, Pilis 80, Kölesd 50, Fejérvár-Acsa 100, Sukoró 
100 Összesen 9 egyház 690 forintot. 

B) Ldkésznk. Földvári László, vácz-hartyáni 1. 80, 
Sedivy Frigyes, mogyoródi 1. 50, Szabó Géza, ócsai 1. 8 0 ; 
összesen 3 lelkész 210 forintot. 

II. D u n á n t ú l i egyházkerü le tbő l . A) Egyházak. 
Bajka 50 forint, Nemes-Oroszi 50 frt, Töhöl 80, Kis- -
Kálna 40, Kis-Koszmály 40. Alsó-Várad 50, Felső-Pél 40, 
Garam-Kis-Salló 80, Hetes 80, Magyar-Lad 50, Nemes-
Kisfalud 30, Nemecske-Kistamási 50, Nagy-Maros 80, 
Nagy-Tanv 50, Izsap 1. e. 25, Réthe 30, Simontornya 50, 
Nádasd-Ladány 50, Sár-Keresztes 80, Őri-Szentpéter 40, 
Mihály háza 80, Héregh 50, Kisbér 30, Szend 40, Tar-
ján 50, Vilonya 50. Várpalota 50, Zánka 50, Öcs 30, 
Iszka-Szentgyörgy 80, Moha 50, Inota 40, Gsoór 5 0 ; 
összesen 33 egyház 1695 forintot. 

B) Lelkészek. Závory Elek, n.-keszii lelkész, 30 frl. 
Dezse Dániel, barabás-szegi 1. 50, Sebestyén Dávid, banai 
1. 50, Szij Sámuel, szendéi 1. 30, Gsajtai Máté, inotai 
1. 30, Cseh Sándor, f.-őri 1. 50, Dömény Zoltán, várpalotai 
1. 30, Jákói Pál, hajmáskéri 1. 40, Szalay Benő, fehárvár-
csurgói 1. 30, Beödök Pál, kismányai 1. 3 0 ; összesen 10 
lelkész 370 forintot. 

III. T i s z á n i n n e n i egyházkerü le tbő l . A) Egyhá-
zak. Abaujvár 40 forint. Buzita 30 frt, Garbócz-Bog-
dány 30 frt, Alsó-Hutka 30, Alsó-Kemencze 30, Felső-
Kázsmárk 70, Alsó-Láncz 30, Felső-Láncz 30, Felső-
Novaj 50, Radvány 80, Vilmány 30, Vily 50, Nemes-
Bikk 50, Kövecses 70, Zsór 50, Szőlős-Ardó 70, Lucska 
50, Varbócz 50, Nagy-Szelmecz 40, Szürthe 70, Bodrog-
Kereszt úr 50, Monok 50, Király-Helmecz 30, H.-Mád 30, 
Vajdácska 30, Vis 50, Szomotor-Vécs 40, Nagy-Roz-
vágy 70, Kis-Rozvágy 30, Garany 1. e. 30, Csernahó 70, 
Hardicsa 70, Kazsú30, Kis-Azar 50, Kis-Bári 40, Kiszte 
50, Ladmacz 30, Legenye 40, Lasztomér 60, Szőllőske 50, 
Magyar-Jesztreb 50, Mihályi 60 ; összesen 42 egyház 1950 
forintot. 

B) Lelkészek. Szabó Kálmán, hernád-szurdoki lel-
kész 30 forint. Szuhay Sándor, csobádi, 1. 40, Körösi 
István, alacskai 1. 30, Rozgonyi László, nekézseni 1. 30, 
Kozma József, nagy-szelenczei 1. 40, összesen 5 lelkész 
170 frt. 

IV. T i szántú l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : A) Egyházak. 
Földeák 40, Füzes 30, Kunágota 40, Nagy-Szredistye 30 
forint, Ref.-Dombegyháza 40 frt, Szent-Heléna 30 frt, 
Szkúiya 30, Asztéíy 40, Balazsér 30, Barkaszó, 30, B. v. 
Ardó 40, Déda 30, Fornos 40, Gecse 30, r Gelénes 30, 
Gút 45, Halábor 40, Macsola 30, Rafajna-Újfalú 40, Su-
rány 30, Új-Dávidháza 25, Hegvköz-Száldobágy 30, Kis-
Jenő 40, Kőrös-Nagy-Rév 30, Pelbárthida 30, Puszta-
Újlak 40, Ér-Adonv 40, Kis-Kereki 30, Monospetri 30, 



Apagy 30, Beszterecz 30, Geszteréd 30, Ibrony 30, Nyir-
Jákó 30, Karász 30, Mogyorós 30, Nagy-Varsány 40, Ó-Fe-
hértó 40, Őrmező-Ladány 40, Ramocsaháza 30, Szakoly 30, 
Vajda 30, Fegyvernek 1. e. 30, Tisza ínoka 30, Tisza-Nagy-
Rév 30, Bábony 30, Tisza-Keresztur 30, Aranyos-Med-
gyes 40, Garbolcz 30, Görbed f. e., 40, Magosliget 30, 
Méhtelek 30, Pettyén 30, Szamos-Koród 25, Domahida 30, 
Ér-Dengeleg, 40, Iriny 30, Király-Darócz 30, Kraszna-
Szent-Miklós 30, Papos 40, Parasznya 30, Fekete-Tót 40, 
Nyégerfalu 1. e. 30. Pankota 30, Párkány 50, Cs. Újfalu 30, 
Czégény 30, Dara 40, Fülpös-Darócz 30, Géberjén 30, 
Gyügye 50, Hermánszeg 30. Istvándi 25, Jánk 30, Kis-
Szekeres 30, Majtis 40, Nagy-Gécz 30, Penyige 30, 
Puszta-Darócz 25, Rápolt 30, Sima 30, Szamos-Becs 25, 
Szamos-Ujlak 25, Tatárfalva 30, Ura 1. e. 40 ; összesen 
85 egyház 2780 forintot. 

B) Lelkészek. Spániel Gusztáv, nagy-szredistyei eiő-
könyörgő 30 frt, Veres István, füzesi elökönyörgő 30, 
Nagy Bertalan szkulyai lelkész 35, Zöld József, resiczai 
lelkész 40, Nemes Ferencz, bucsui 1. 40, Szikszai Kál-
mán, rafajna-ujfalui 1. 30, Biró János, örvendi 1. 30, 
Kocsis József, kis-szántói 1. 40, Nyikos Sándor puszta-
toldi 1. 30, Szalay Pál, hegyközpályi 1. 30, Zagyva Gyula, 
pelbárthidaí I. 30, Hideg József, tornyos-pálczai 1. 30, 
Keresztesi Sándor, nyirmadai 1. 40, Kézi András, kékesei 
1. 30, Marton Gyula, mihálydi 1. 30, Molnár Mihály, vajai 
1. 30, Varga Károly, halmii 1. 30, Meleg Albert, kőszeg-
remetei 1. 40, Búzás Lajos, ér-endrédí 1. 40, Uray József, 
csomaközi 1. 50, Sipos János, belényes-ujlaki 1. 40, Doka 
Imre, tiszakóródi 1. 40, Pásztor Károly, gacsályi 1. 5 0 ; 
összesen 23 lelkész 815 forintot. 

V. Erdélyi egyházkerü le t . A) Egyházak. Harró 
40 forint, Maros-Németi 30 frt, Rákösd 30 frt, Nagy-Rá-
polt 30, Zalathna 40, Tövis 50, Csóra 50, Maros-Gom-
bás 30, Bágyon 30, Lőrinczréve 30, Istvánháza 30, Nagy 
Lak 30, Ketesd 25, Jászvásár 25, Nyárszó 25, Inaktelke hO, 
Damos 40, Jákó-Telke 1. 30, Mogyorókerek 30, György-
falva 30, Kalota-Szt-Király-Zentelke 30, Darócz 30, Bogár-
telke 25, Nagy-Petri 25, Ilosva 40, Völcsök 40, M.-Go-
roszló 40, Ormány 40, M.-Derzse30 ; M.-Köblös 30, Girolt30, 
Csomafája 40, Feketelak 40, Naszoly 40, Gyeke 1. e. 30, 
Vicze ehk. 25, Víz-Szilvás 1. 40, Botháza 30, Bacza 30, 
Szépkenyerü-Szt-Márton 30, Szász-Czegő 50, Unoka 30, 
Görgény-Szent-Imre 30, Nagy-Ölyves 40, Abafája 40, 
Marosjára 30, Bala 40, Gernyeszeg 40, Erdő-Csinád 50, 
Mező-Ujlak 50, Geges 50, Nagy-Adorján 50, Maros-Szt-
Király 50, Csóka 50, Agárd 30, Boós 30, Kebele 30, 
Böő 40, Selye 30, Tompa 40, Hagymás-Bodon 50, Maros-
Szent-Anna 50, Udvarfalva 40, Jedd 50, Vaja 30, Göcs 30, 
Kis-Görgény 30, Boldogfalva 1. 50, Kuty falva 30, Mike-
szásza 40, Balázsfalva 50, M.-Péterfalva 40, Hari 40, 
Oláh-Ujfalu 90, Hodgya 50, Hévíz 30, Oczfalva 30, Mik-
lósfalva 25, Farczád 30, Küsmöd 30, Bögöz 30, Moha 30, 
Bun 25, Miklósvár 50, Erősd 40, Kökös 40, Arapatak 30, 
S.-Zalán 30, Árkos 40, S.-Bodok 40, Szotyor 30, Kilyén 30, 
Hosszufalusi körlelkészség 30, Maksa 40, Fel-Torja 50 ; 
összesen 96 egyház 3530, forintot. 

B) Lelkészek. Péterfi Károly, p.-kamarási leik. 30, 
Gyenge András, miklósvári elökönyörgő 30, Pálfi Elek, 
n.-ajtai elökönyörgő 25, Béres János, tamásfalvi elökö-
nyörgő 3 0 ; összesen 4 lelkész 115 forintot. 

K Ü L F Ö L D . 

Hírek Spanyolországból. 
Az evangélium terjedése fokról-fokra észlelhető Spa-

nyolországban is, e kiválóan r. katholikus államban, a hol 
az »American Board« misszionáriusai már 26 éve fára-
doznak, és fáradságuk nem maradt gyümölcstelen. Missziói 
állomásokat szerveztek Santanderben, Bilbaoban, Sant-
Sebestiánban, Pampelunában, Logronoban, Pradejonban 
és Saragossában, s közülök öt állomás valódi vallási köz-
ponttá lett; imaegyesületek, iskolák alapíttattak bennük. 

Az amerikaiak által megvetett alapokon aztán a 
spanyol papok, evangélisták és tanítók tovább folytatják 
a munkát. Bár a háború kezdetén még semmi ellenséges 
magatartást nem tanúsítottak a spanyolok az amerikai 
misszionáriusok ellen, mégis jónak látták ezek a sanl-sebas-
tiáni nemzetközi leánynevelő-intézetet Biaritzba áttenni. 
Egyetlen spanyol család sem vonta ki gyermekeit a más 
helyre áttett intézetből; sőt az eredetileg 38 tanulóval 
bíró intézet új növendékekkel szaporodott, a mennyiben 
Browne asszonynak levelére október folyamán tizenegy 
leány lépett az intézetbe. 

Az igazság, az evangélium ellenségeinek kettőzött 
küzdelme és az ellenséges körülmények dacára itt nap-
ról napra hódít a társadalom minden osztályában, a mint 
az a Spanyol Evangéliumi Társaság egyik ágensének, 
Blanconak leveléből kitűnik. A háború folyamán — így 
ír — gyakran megjelentek az imaórákon olyan apák és 
anyák, kik nyugtalankodtak fiaik sorsa felett és úgy véle-
kedtek. hogy ha a plébánosok által kért közbenjárók nem 
védhetik meg gyermekeiket, — megtehetik azt a protes-
tánsok imái és a biblia olvasása. Egy szegény asszony, 
kinek egyik fia Kubán, a másik a Filippini-szigeteken 
volt, sírva mondta Blanconak': »Már nem tudok mit hinni, 
mert éjjel-nappal égő gyertyát tartok a kármeli Szűz előtt 
és imádkozom hozzá, hogy segítsen ; azután eljövök önök-
höz, hogy kérjem az ő Fia segítségét, s ennek dacára 
semmit sem tudok gyermekeimről: élnek-e vagy meg-
haltak.« — De melyik nyújt nagyobb vigasztalást, — 
kérdé B'anco, — olvasód leimádkozása, vagy az evan-
gélium hallgatása? — * Megmondom az igazat — feleié. 
Nagyon bízom a kármeli Szűzben: hatalmasabbnak tartom 
őt minden másnál, de nem titkolhatom el, hogy a mikor 
Jézus szavait hallgatom, a mint ön e könyvből olvassa,— 
az olvasó nagyon esztelen dolognak tűnik fel előttem; 
csaknem elfeledem a kármeli Szüzet és kérdem magam-
ban : mért kell elkölteni pénzemet arra, hogy az ő oltá-
rán gyertyát égessek, ha Isten nem hallgatja meg őt 
jobban, mint engemet.« 

Spanyolországban is megmozdult és munkálkodik a 
lelkiismeret Róma papjaiban. Többen elszakadtak már 
ettől az egyháztól és pásztorok s evangélisták lettek. 
Cabrera, ki maga is korább plébános volt, látván, hogy 
sokan csatlakoznak hozzá, tanítókká és vezetőkké óhajtja 
tenni őket. Oportóban egy fiatal ember, ki három évet 
töltött ezen város szemináriumában és közel állt már a 
rendes papsághoz, — az evangélikus templomban nyil-
vánosan vallást tett hitéről, kinyilatkoztatván, hogy sza-
kított régi mestereivel és régi hitével és jövőben a tiszta 
evangélium terjesztésén óhajt buzgón munkálkodni. Ezen 
fiatal ember áttérésének története a következő- — Mint 
a / oporlói lyceum növendéke, egy este azon hely előtt 
sétált, a hol az evangélikusok tartják istentiszteletüket és 
meglepetve a kapun olvasható felirat ezen szavaitól: 
Evangélikus iskola! kíváncsi lett megismerni ennek jelen-
tését. Bement az isko'a udvarára s onnan a kápolnába, 



hol épen istentisztelet tartatott. A pásztor a következő 
vasárnapon a khinai hitterjesztésről igérte, hogy beszélni 
fog. Érdeklődni kezdett tehát ez iránt és megragadtatva 
a hallottak által, komolyan kezdett gondolkozni annak szük-
séges voltáról, hogy a világosság a halál sötétségében 
ülők között is terjesztessék. Viszatért a szemináriumba, 
hogy bevégezze tanulmányait s Isten szolgálatára szentelje 
magát. De lelkiismerete őszinte és lelke vizsgálódásra 
hajlandó volt. Bizonyos pontokon kételyei merültek fel és el-
határozta, hogy felvilágosítást kér főnökétől. Azt a feleletet 
nyerte, hogy az egyház nyilatkozatával szemben a hívő-
nek egyedüli kötelessége a feltétlen engedelmesség. Köny-
veket szerzett tehát titokban és olvasgatva mindinkább 
meggyőződött a római egyház tévedéseiről. Végre döntő 
lépést tett. Elhagyta, saját lelke indításából a szeminá-
riumot és Casseló protestáns lelkész vezetésére bízta ma-
gát. Szakított régi mestereivel, sőt nem kevés és fájdal-
mas küzdelem után családja tagjaival is, kik őt minden 
tekintetben elveszettnek tartották. 

Egy mái-ik ex-plébánus, don Miguel Longat, a ki 
nagyhírű prédikátor volt, egy iratot bocsátott a világ elé, 
melyben elmondja a római egyházzal való szakításának 
indokait, nyomatékosan kieemelven a tanra és a lelki-
ismeretre vonatkozó tévedéseket. 

Nem régen Martinez lelkész egy művet adott ki 
ezen cím alatt : Emlékezések a multra ; Spanyolország 
reformációjának történeti legendája. Ez nagy szolgálatot 
tett az evangélizálás ügyének, teljes és beható történetét 
adván Spanyolország XVI. századbeli nagy vallási moz-
galmának, mely tűzbe és vérbe fojtatott ugyan, de 
újból feltámad, ha a spanyolok megismerik elődeiket és 
tiszteletben tartják emieküket. 

A Revista Ghi?tiana közelébb részletesen beszél a 
régi spanyol reformátorokról és irataikról. Nemcsak fel-
sorolja hasábjain azoknak nagyon ritka és alig ismert 
műveit, hanem a legnevezetesebb és legérdekesebb mun-
kákból szemelvényeket is közöl, llven müvek: El Co-
mentario de Jüan de Valdés el primer libro de los Sal-
mos ; Cipriano de Valera két értekezése a pápáról és 
tekintélyéről, a miséről és szentségéről; továbbá Encinas 
Ferenc híres levele kedves mesteréhez, Melanchton Filep-
hez, melyben ez a spanyol vértanú leirja Pays-Bas-ban 
volt fogságát és abból történt csodálatos megszabadulását. 

Bizonyára nagy előnyére válnék a spanyoloknak, 
ha nemzetük keresztyén irodalmának ezen ereklyéi mind 
szélesebb körben terjednének közöttük, s a Revista fel is 
szólítja honfitársait és más nemzetbeli hittestvéreit, hogy 
ezen röpiratok közzététele végett gyűjtsék össze a szük-
séges pénzösszeget. 

Mégis mozog hát a föld a legsötétehb Afrikánál is 
sötétebb Spanyolországban is. 

A Christianisme után 
Lic. Rácz Kálmán. 

E G Y H Á Z . 

Az egyetemes református konvent e hó 13-án 
befejezte üléseit. Nyugodt, békés tárgyalásai nagyon jó 
benyomást tettek. Egyetértő s az egyház építésére irány-
zott tanácskozásait komoly egyházias szellem és magas 
hivatásérzet hatotta át. A kongrua és az egyházi adóre-
form kérdésébe érdemlegesen nem foghatott bele, mert a 
jelentő ívek kiigazítása miatt a feldolgozás nem volt be-
fejezhető. De a mi késik, nem múlik. A kongrua-ügyi 
adatok feldolgozásának szuperrevíziója miatt a konvent 

junius első felében rendkívüli ülést fog tartani, hogy ju-
nius végéig a helyesbített kimutatásokat a kultuszminisz-
térium kezében lehessenek. 

Az erdélyi p ü s p ö k v á l a s z t á s a megvalósuláshoz 
közeledik. A pártok megalakultak s a küzdelemre ké-
szen állanak. Három szervezkedett párt áll egymással 
szemben. Legerősebbnek mutatkozik köztük a dr. Bartók 
György püspökhelyettesé, a melyhez újabb és újabb elemek 
csatlakoznak. Azután a Szász GerÖ volt főjegyző és es-
peres pártja következik, mely az utóbbi napokban mind 
számban mind súlyban jelentékenyen növekedett. Végül a 
jBartha Lajos hunyadtnegyei esperes pártja, a mely, úgy 
látszik, a győzelemnek legkisebb íeményével vonul föl 
az április 18-diki ütközetre. Az a hír, hogy Bartha 
Lajos a jelöltségtől visszalépett s pártja a Szász Gerőé-
vel fuzionált, nem felel meg a valóságnak. Bartha még 
most fentartja a jelöltségét; párt ja pedig, ha arra kerül 
a sor, inkább a Bartók pártjához hajlandó csatlakozni. 
Ha az előjelek nem csalnak, az erdélyi püspökségre a 
pártok jelenlegi állása szerint dr. Bartók Györgynek van 
a legtöbb kilátása. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k Az abauji egyházmegyéhez 
tartozó Beret Bodolay Miklós, mezőkeresztesi hely. lel-
készt hívta meg lelkipásztorául, — a felső-szabolcsi egy-
házmegyéhez tartozó Jakó pedig egyhangúlag Keresztesi 
Károly, dereskei segédlelkészt választotta meg papjává. 

A felsó'-borsodi egyházmegye lelkészi értekez-
letéről , mely Sajószentpéteren folyt le, részletes tudósí-
tást vettünk, melyet azonban a konventi tárgyak sürgő-
sebb volta miatt Lapunk jövő számára voltunk kénytelenek 
félretenni. A felvett tárgyak és a tárgyalás arról tanús-
kodnak, hogy az egyházmegyei lelkészi kar hivatása magas-
latán áll s az egyházi közélet aktuális kérdései iránt 
kellő érdeklődést tanúsít. 

E g y h á z k e r ü l e t i gyűlés . A tiszántúli ref egyház-
kerület májás hó 24 és következő napjain fogja megtar-
tani első közgyűlését Debrecenben, s ez alkalommal fog 
megtörténni az újonnan választott lelkészek felavatása is. 

E g y h á z m e g y e i gyűlések. Az abauji ref. egyház-
megye f. hó 6-án tartotta meg közgyűlését Kassán. Ré-
vész Kálmán esperes jelentésében, egyéb bajokon kivül 
különösen a tanítóhiányt emelte ki. Az adminisztratív 
ügyek elintézésén kívül elhatározták, hogy felterjesztést 
intéznek a konventhez, hogy utasítsa az amerikai ref. 
egyházat, hogy csak a pöspöki elbocsátólevéllel ellátott 
lelkészeket vagy káplánokat alkalmazza a ref. gyülekeze-
tekben lelkészekül. — Itt említjük fel, hogy a felsö-sza-
bolcsi ref. egyházmegye f. hó 17-ik és következő napjain 
Nyíregyházán, — a mármaros-ugocsai ref. egyházmegye 
pedig f. 19. és 20 án Nagy-Szőllősön fogja megtartani 
tavszi közgyűlését. A máramaros-ugocsai egyházmegye 
ez alkalommal fogja hivatalába iktatni új gondnokát, 
György Endrét. 

Az e g y h á z f e g y e l e m k é r d é s e újabban ismét élén-
kebben foglalkoztatja a gondolkozó lelkeket, a miből szin-
tén látszik, hogy egyházi közéletünk pezsdülni kezd s 
érzik igen sokan, hogy a mai veszedelmes időben ten-
nünk kell valamit, nemcsak, hogy a külső ellenségek 
ellen védekezni tudjunk, hanem hogy önmagunk köréből 
is lehetőleg kiirtsuk azokat a bajokat, a melyek egyházi 
életünket olyan egyhangúvá és közönyössé teszik. A Deb-
reczeni Prot. Lap f. évi 13-ik számában Andrássy Kálmán, 
buji ref. lelkész tette közzé az egyházában, a presbitérium 



és a közgyűlés által elfogadott egyházi szabályokat; — 
a 15-ik számban pedig Zsigmond Sándor mutat be egy 
hasonló tervezetet. Mindkettőben, de különösen a buji 
egyház szabályaiban igen sok helyes elv van lefektetve, 
s alkalom adtán még vissza is térünk reájok. 

E g y h á z k e r ü l e t i t a n á c s b í r ó v á l a s z t á s . A duna-
melléki ref. egyházkerület szavazatbontó bizottsága folyó 
hó 6-án bontotta fel a szűkebbkörü tanácsbiró válasz-
táshoz beérkezett szavazatokat. A szavazáson Tisza Ist-
ván gróf nyerte meg a többséget s így ő választatott 
meg a dnnamelléki ref. egyházkerület tanácsbírájává 

A pes t i á g o s t a i e v a n g é l i k u s magyar és német 
egyház f. hó 11-én Králik Lajos dr közfelügyelő elnök-
lésével presbiteriális ülést tartott a deák-téri ülésteremben. 
Az elnöki előterjesztések után Zsigmondy Jenő szindikus 
bejelentette, hogy néhai özv. Édeskuthy Lajosné szül. hegyes-
halmi Fischer Hermin a templomépítés-alapra 500 forintot 
hagyományozott. Stephani Lajos közgondnok előterjesz-
tette az 1898-dik évi zárszámadásokat, melyeket a szám-
vizsgálóbizottság megvizsgált és a legjobb rendben talált ; 
elhatározták, hogy e számadásokat a május havában 
tartandó közgyűlésnek jóváhagyás végett bemutatják. Az 
1899. évi költségvetésjavaslathoz szintén hozzájárult a 
presbitérium : ezt is a közgyűlés elé terjesztik jóváhagyás 
céljából. Tárgyalás alá került a hitoktatók fizetésének 
rendezése. A gazdasági bizottság javasolja, hogy a hit-
oktatók fizetése a polgári iskolai tanárok fizetésével egyen-
lőrangú legyen s ez értelemben telte javallatát . A pres-
bitérium elfogadta a javaslatot és jóváhagyás végett szin-
tén a közgyűlés elé terjeszti. Erre fölolvasták a fővárosi 
középítési bizottság átiratát. A bizottság ugyanis kérdést 
intéz az egyházközséghez, hogy a Károly-kaszánya ren-
dezése alkalmából milyen állást foglal el. A presbitérium 
elhatározta, hogy egyelőre a fővárosi középítési bizott-
ságot arról értesíti, hogy a Deák-téren Jáván maradni. 
Az ügyet különben kiadta a templomépítés bizottságának 
javaslattétel végett. E jelentés beérkezése után fogja az 
egyházközség kívánságait a fővárosi középitési bizottság-
nak bővebben előterjeszteni. Az iskolai bizottság jelenté-
sének tudomástflvétele után az ülés véget ért. 

I S K O L A . 

Az egyetemes református tanügyi bizottság, 
mely a konvent előtt ülésezett, szervezetén némely vál-
toztatást javasolt, melyet a konvent határozattá emelt. 
Elnöksége mellé alelnökséget szervezett., s megosztott hatás-
körrel erre a tisztre Dóezy Imre, középiskolai felügye-
lőt választotta meg. E mellett elfogadta H. Kiss Kálmán, 
tanítóképezdei igazgatónak a bizottsági tagságról való lemon-
dását s helyébe a konvent Petri Elek, theológiai tanárt 
választotta meg. A tanügyi bizottság elnöke Antal Gábor, 
alelnöke Dóczi Imre, jegyzője Molnár Sándor, szakelő-
adói : a theológiában Badácsy György, a jogi szakon 
Ballagi Géza, a középiskolai ügyekben Váró Ferencz, 
a vallástanítás ügyében dr. Antul, Géza, nőnevelési kérdé-
sekben dr. Horváth József. A bizottság május havában 
a jogi szakoktatás reformja kérdésében rendkívüli ülést 
tart amaz emlékirat érdemleges elbírálása végett, melyet 
Ballagi Géza tollából Lapunk most tesz közzé. 

A községi és felekezeti iskolai tanítók fizeté-
sének k i egész í t é sérő l Wlassies miniszter rendeletet adott 
ki. E rendelet értelmében a fizetések kiegészítéséért nem 
kell többé öt esztendőnként az államhoz folyamodni, mert 

az állam segélyét a jövőben hivatalból fogják kiutalvá-
nyozni. Az állami segítség elnyerése a jövőben úgy tör-
ténik, hogy a megyei közigazgatási bizottságok összeírják, 
mely iskolákat illeti meg az állam anyagi támogatása ; 
ezeknek az iskoláknak, ha egyszer a segítséget a minisz-
ter kiutalványozta, azt minden további folyamodás nél-
kül rendszerint folyósítják. A miniszternek ez a rendelete 
a tanítók egy részét nagy anyagi gondtól szabadítja meg, 
mert eddig a törvény hibás értelmezése következtében 
már egyszer utalványozott állami segítségért öt eszten-
dőnként újból kellett folyamodni. 

A debreceni ref. t h e o l ó g u s o k — mint értesü-
lünk — újabb élénk mozgalmat indítottak meg a maguk 
köreben a végett, hogy sárospataki kollégáik tavalyi lá-
togatásai viszonozzák s ez által a két híres kollégium 
közt fennálló testvéries viszonyt még szorosabbra fűzzék. 
Látogatásuknak, — melyet valószínűleg a tavasz végével 
fognak megtenni a debreceniek, — annál nagyobb fon-
tossággal kölcsönös azon tény, hogy a szívesen várt 
társaság élén nem kisebb ember megy el a sárospatakra, 
mint Kiss Aron, a tiszántúli egyházkerület ősz püspöke. 
A pataki theol. akadémia ifjúsága kollegiális szeretettel 
várja az érkezőket, de örömükben részt vesz a főiskola 
egész ifjúsága is. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Országos Árva egyesület igazgató-

választmánya f. hó 7 én, dr. Koxácsy Sándor elnöklete 
alatt öt nő és kilenc férfi választmányi tag jelenlétében 
ülést tartott, melyen a következő fontosabb ügyek intéz-
tettek el. Elnök bejelentette, hogy a nők által végzett 
karácsonyi gyűjtés összesen 2628 frtot, a protestáns bál 
1650 frt tiszta jövedelmet hozott ; hogy az utolsó ülés 
óta a rendkívüli adományok 638 írtra, s a kisebb hagyo-
mányok 925 forintra mentek, melyek közt az Édeskúty 
Lajosné végrendeleti hagyománya 500 forint. A mult évi 
nagyobb hagyományok között kimagaslik a Blahunka 
Ferenc-féle, mely az örökössel való kiegyezés után kerek 
számban 80,000 azaz nyolcvanezer írttal gyarapította az 
egyesület tőkevagyonát. Az egyesület mult évi összes be-
vétele 118 ezer frt volt, miből 91 ezer frt rendkívüli be-
vétel ; összes kiadása 24 ezerforint. Tőke-vagyona ingat-
lanokban és értékpapírokban összesen 458 ezer frt, 
vagyonszaporulata 87 ezer forint Mindezeket örömmel 
vette tudomásul a választmányi ülés, valamint azt az el-
nöki jelentést is, hogy a Protestáns Árvaházi Naptár, 
melyet Hornyánszky Viktor bérel, a mult évben közel 
700 forint tiszta jövedelmet hozott az egyesületnek, a 
miért a bérlő ügyes gazdálkodása mellett első sorban 
a prot. lelkészi és tanítói kart, a naptár buzgó ter-
jesztőit illeti az elismerés. Majd az ú j árvaház építése 
került szőnyegre s vele kapcsolatban a régi épület és 
telek értékesítése, de ennek érdemleges tárgyalásába 
nem bocsátkozhatott bele a választmány, mert először is 
az új árvatelep felépítésére (Budán a Városmajorban levő 
egyesületi telken) még hiányzik a szükséges összeg, körül-
belül kétszázezer frt, másodszor meg a régi árvaház ér-
tékesítésére tett ajánlat nem mutatkozott elég reálisnak. 
De az új intézet tervének elkészíttetését, valamint a régi 
árvaház értékesítését, ismételten elhatározta a választmány. 
Az is határozatba ment, hogy a budai (Bathyány-utcai) 



rozoga háza megajánlott 16 ezer írtért eladható, csupán a 
fizetéselőnyösebb módozatát (legalább 3 ezer frt lefizetését) 
kötötte ki a választmány. Elkészíttetett a régibb idő óta 
tervezett alapszabály-revizió is, melynek főbb pontjai ezek: 
1. külön alapítványra (pl. a Blahunka-féle) nemcsak árva, 
hanem züllésnek indult, elhagyatott gyermekek is fölve-
hetők az intézetbe; 2. az alapítvány tevőknek (4 ezer 
forinton felüli alapítvány mellett) két ízig terjedőleg árva-
kijelölési jog biztosíttatik; 3. a választmányi tagok száma 
20-ról 25-re emeltetik. Ezeket a módosításokat, mint ja-
vaslatokat a választmány az ez évi közgyűlés elé ter-
jeszti, melynek napját május hó elején az elnökség fogja 
meghatározni. ( K ) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Ápri l i s 11-ét, a mult évben statuált hivatalos 

nemzeti ünnepet, a budapesti ref. egyház is megtartotta. 
Délelőtt 10 órakor a kálvin-téri templomban istentisztele-
tet tartott, a melyen a konvent tagjai számosan megje-
lentek. Az alkalmi imádságot Szász Károly püspök úr 
tartotta. A hivatalos istentiszteleten, nem lévén idejében 
közhírré téve, közönség csak igen gyér számmal jelent meg. 

* A dobozi megfelebbezett papválasztásról mult 
heti számunkban adott tudósításunkra két nyilatkozatot is 
kaptunk. Az egyiket Garzó Gyula gyomai lelkésztől, a válasz-
tás egyházi elnökétől, a melyben kijelenti, hogy a felebbezés 
nem a választás tényénél elkövetett szabálytalanságok 
miatt, hanem a megválasztottnak, a választás előtti állí-
tólagos viselkedése miatt adott be. A másikat a megvá-
lasztott segédlelkésztől, a melyben a felebbezést csak a 
vele pártellentétben álló körök mesterkedésének minősíti. 
A nyilatkozatoknak helyet adunk ugyan, de kifejezett 
véleményünket, hogy a csúnya korteskedéseknek, jöjjenek 
azok akár pro, akár kontra, szigorú rendszabályokkal 
végét kell elvégre vetni, — ma is fentartjuk. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f B a r t a l u s Sámuel , m.-szentbenedeld református 

lelkipásztor, élete 79-dik évében f. évi április 5-én, hosz-
szas szenvedés után jobblétre költözött. Munkás lelkész 
volt; a küküllői egyházmegyének 28 év óta közügyigaz-
gatója, sok éven át egyházkerületi képviselője, gyülekeze-
tének 48 évig hűséges lelkipásztora, az egyházmegyebeli 
lelkészértekezletnek elnöke stb. Az elhunytban Bartalus 
János, bukaresti lelkész és romániai esperes az édes atyját 
gyászolja. 

f Tabajdi Lajos, szatmári ref. lelkész, gimnáziumi 
vallástanár, életének 58-ik, lelkészkedésének 30-ik évében, 
f. hó 8-án hirtelen halállal elhunyt. 

f Szől lős i Antal , a makói reform, egyház jubilált 
lelkipásztora, egyházmegyei tanácsbiró, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa, munkás életetének 74-ik évében, 
hosszas szenvedés után, f. hó 10-én elhunyt. Szőllősi 
Antalban a munkás, tudományos képzettségű ref. lelké-
szek egyik kiváló alakja dőlt a sírba. A megboldogult 
alapitó tagja volt a Prot. Irodalmi Társaságnak, a melynél 

pályadíjat is tűzött ki. Nagy szorgalommal kutatta a ma-
gyar prot. egyház történetét s a régi kor ismeretében 
egyike vala legtudósabb egyháztörténészeinknek. 

Emlékezetük legyen áldott! 

F e l h í v á s 

a segédlelkész és a theol. akadémiát végzendő 
lelkészjelöltekhez. 

A dunántuli ev. ref. egyházkerület belső-somogyi 
egyházmegyéjében több segéd- és helyettes lelkészre lévén 
szükség : az egyházmegyébe belépni akaró segédlelkésze-
ket és végzendő theologus urakat azon értesítéssel hivom 
fel az alólirtnál leendő jelentkezésre, hogy a számukra 
fennálló állásokat bármely időben elfoglalhatják. 

Tájékozásul szolgáljon, hogy a belső-somogyi egyház-
megyében 64 anyaegyházunk van, melyekből — ez idő sze-
rint — három rendes lelkészi állás üresedésben áll. 

A segédlelkészek száma — a missziói helyettes lel-
készeket nem számítva, — három : tehát a leendő segéd-
lelkészek jövőjére a helyzet feltétlenül kedvező. 

Homokszentgyörgy (Somogymegye). 1899. ápril 16 

Barakonyi Kristóf, 
1 —2 esperes. 

545/1899. sz. P á l y á z a t . 
A pesti egyházmegyéhez tartozó kispesti ev. ref. 

egyházban most szervezett IV. osztályú rendes lelkészi 
állomásra, melynek javadalmai a következők : 

1. Három (3) szobából és a hozzátartozókból álló 
lakás a templom közelében. 

2. 350 (háromszázötven) forint kézpénz az egyház 
pénztárából, előleges részletekben. Az egyház iparkodni 
fog ez összegnek évi 600 (hatszáz), esetleg 800 (nyolcszáz) 
forintra való kiegészítését, az egyházi főhatóság útján a 
magas kormánynál kieszközölni; a mit ha meg nem nyerne, 
a 350 frtot saját pénztárából évi 600 (hatszáz) forintra 
egészíti ki. 

3. A rendes stóla-jövedelmek a főt. egyházkerület 
megállapítása szerint, melyeknek évi összege az eddigi 
adatok alapján mintegy 200 (kétszáz) forintra tehető. 

Megjegyezzük, hogy e díjazás 5 (öt) évre állapítta-
tott meg; ezen idő letelte után az — az egyház gyara-
podása szerint — felemelendő lesz. 

A megválasztott lelkész hivatalát f. évi julius hó 
elején tartozik elfoglalni. 

A kellőleg fölszerelt folyamodvány nagyt. Szánthó 
János pestmegyei esperes úrhoz (Kosd, Nógrád vármegye) 
folyó évi május hó 10-ikéig küldendő be. 

Budapest, 1899. évi április hó 10-én. 

Szász Károly, 
püspök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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P R O T E S T Á T N 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Sze rkesz tő ség : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 

cimzenriök. 
K i a t l ó . l i i v t t l a l : 

Hornyánazku Viktor köni/rlct-resk.* 'lése (Akadémia 
bérháza), hova az elötiz. és hirdet, dijak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési á r a : 

Félévre: 4 frt 50 kr s egész évre: 9 frt. 
Egyes szám ára 20 kr. 

Erdély új püspöke. 
Erdélyi egyházkerületünk illetékes közgyű-

lése, április 18-án, másodszori szavazásra, 35 szó-
többséggel megválasztotta új püspökét. Dr. Bartók 
György, szászvárosi második lelkészt, az egyház-
kerület főjegyzőjét és helyettes püspökét emelte 
e díszes állásra. Az erdélyi papság kitörő lelke-
sedéssel, a világi elem reményteljes várakozás-
sal, a nagy közönség bizalomteljes megnyugvással 
fogadta a választás eredményét. A megválasztott 
püspök pedig a közgyűlés színe előtt egy rövid, 
de jelentőségteljes nyilatkozatban kijelentette, 
hogy elfogadja a nehéz feladatokkal és súlyos 
felelősséggel já ró püspöki állást. 

Az új püspök a Királyhágón inneni körök-
ben úgyszólván egészen új ember. Konventünk 
tagjai is nagyrészt csak a legutóbbi ülésen is-
merkedtek meg vele. De egyházkerületében a 
Nagy Péter-korszakban jelentősebb köztevékeny-
séget fejtett ki; theol. tanári és irodalmi műkö-
désével kivált a fiatalabb lelkészi nemzedék előtt 
nagy népszerűséget szerzett, a mit az a körül -
mény is bizonyít, hogy tíz hónap alatt előbb a 
főjegyzői, azután a püspöki állásra emelte az 
egyházkerület közbizalma 

Dr. Bartók a férfikor teljes erejében, 54 éves 
korában veszi át erdélyi egyházkerületünk nehéz 
kormányzását. Puri tán jellemű, kötelességtudó, 
tehetséges embernek ismerjük. Tudományos, főleg 
filozófiai képzettségéről tübingiai bölcsészettudor-
sága, kolozsvári egyetemi m. tanári képesítése 
és néhány tudományos dolgozata kezeskedik. 
Theologiai készültsége, mely szakértekezéseiben, 
tanári előadásaiban és vallási kézikönyveiben 
nyilatkozott meg, bár az elavult racionálista ós 
kritikai irány felé hajlik, de egyéni hitbuzgósá-
gát ez iskola meddősége ós erőtelenségei nem 
sorvasztották el. Szónoki tehetségét mind azok 
dicsérik, a kik hallgatták tartalmas, meggyőző 
egyházi beszédeit. Erőteljes, szabatos stílusáról 

előnyösen tanúskodnak irodalmi dolgozatai, kivált 
vallási kézikönyvei. Egyik tisztelőjének ós közeli 
ismerősének szavai szerint: »nagy tudás, csudá-
latos munkaerő, világos ész, erős logika, higgadt 
Ítélőképesség, gyűlölködéstől ment őszinte, sze-
rető szív, bölcs mérséklet, kiváló szónoki képes-
ség, rendületlen evangéliumi hit szép harmó-
niába olvadva jellemzik« Erdély új püspökét. 

E nem közönséges személyes tulajdonságai 
alapos reményt nyújtanak arra, hogy Bartók 
ura lesz helyzetének ós állásának. S bizonyos 
tekintetben talán a viszonyok is kezére fognak 
dolgozni. A utóbbi tizenöt óv alatt nyilvánosan 
nem vett részt azokban a sokszor szenvedélyes 
pár tharcokban, melyek erdélyi egyházkerületünk 
belső életét marcangolták. Lapja megszüntetése 
(1883) óta nyilvánosan nem foglalkozott aktuális 
egyházpolitikával, s nem volt notorius pártem-
ber; bár közelebbi ismerősei jól tudták, hogy a 
volt kormányrendszernek nem barátja. Ez az 
immunitása alapos reményt nyújt Erdély belső 
pacifikálásához. Hasonló váradalomra jogosít püs-
pökké választatásakor tett tapintatos nyilatkozata. 
»Aggodalommal tekintek, monda többek között, 
a r ra a püspöki székre, melyen oly nagy tá len-
tumokkal megáldott férfiú ült, mint az elődöm, 
a ki nagy célokat tűzött maga elé és nagy al-
kotásokat bizott az egyházkerületre. Ezeket az 
alkotásokat kegyeletes emlékezéssel veszem át, 
hogy tovább fejlesztésűkről gondoskodjam. Nyíl-
tan hirdetem, hogy vállvetett, békés munka kell 
arra, hogy céljainkat elérjük. Vessük kezeinket 
mindnyájan az eke szarvára és ne tekintsünk 
azokra, a melyek a hátunk mögött vannak.« 
Valóban ilyen pártatlan, ilyen tapintatos, ilyen 
bölcs ós békeszerető lélekkel lehet ós kell Er-
délyben a beteg egyházi életet meggyógyítani 
és lábra állítani. A lezajlott párt tusák által ütött 
sebek gyógyítása, a sok félbemaradt munka 
befejezése, a megkezdett alkotásoknak tovább-
fejlesztése, az anyagi helyzet konszolidációja, az 



ellankadt belső egyházi élet föllenclítése, a leg-
szükségesebb szervezeti módosításoknak tapinta-
tos keresztülvitele ime, ezek azok a súlyos egy-
házi feladatok, a melyeknek sürgős megoldása 
az új püspökre s a legközelebbi jövőre vár. 

Erdélyben a kálvinizmus a nemzeti fejede-
lemség megszűnte óta mindig kettős létharcot 
vívott: egyházi életét a romanizmus hatalmi 
karjai fojtogatták, nemzeti lételét a nacionalizmus 
(igazi néven a dáko-romanizmus) erős hullámai 
fenyegették elbontással . S ez az egyházi és nem-
zeti életharc talán soha sem volt elkeseredettebb, 
mint épen napjainkban. Fanatikus, hatalmas vezér 
áll a klerikális akció élén ; kiterjedt politikai és 
társadalmi szervezet mozgatja a nemzetiségi fa-
natizmust. Megnyugvással vehetjük, hogy az új 
püspök tudja, érzi, látja az erdélyi kálvinizmus 
e kettős veszedelmét. Mikor nehéz állásához a 
világi elemtől támogatást kér, nyiltan kifejezi 
azt a reményét, hogy »ezt a támogatást annyi-
val inkább megkapja, mert az erdélyi református 
egyházkerület története egy az erdélyi magyar-
ság történetével«. Ezért arra buzdítja hitfeleit, 
hogy emeljenek szivükben mindnyájan kettős 
oltárt: a hit oltárát és a nemzeti eszmények 
oltárát. Igen,' igen, e kettős oltár lankadó tüzét 
serényen, lankadatlanul éleszszétek, erdélyi hit-
feleim! Dobjátok el eddigi üres jelszavaitokat; 
ne emlegessétek Enyecl és Kolozsvár meclclő 
ellentéteit, ne dobálózzatok a pietizmus és mo-
dernizmus üres jelszavaival, hanem vigyétek el-
métek tudását, szivetek lángját, akaratotok acélát 
egész erővel a hit és a haza kettős oltárára, 
mert a klerikális és nemzetiségi fanatizmus immár 
az elnyelés veszedelmével fenyeget benneteket! JE 
kettős ellenség a ti legveszedelmesebb ellenségetek, s 
az ellenök való tömörülés a ti legégetőbb, legszük-
ségesebb teendőtök. Becsüljétek meg közöttetek a 
hit valódi apostolait s az egyházépítés hűséges 
munkásait , mert a bennök megpezsdült hiterő 
és egyházi buzgóság a ti valódi erősségetek és 
egykor győzelemre vezérlő igazi fegyveretek ! 

Nem csak én, a ki most nem élek köztetek, 
de közülötök való vagyok s marcangoló belső 
küzdelmeteket mindig vérző szívvel szemléltem; 
nem csak én mondom, de a tények kiáltják hoz-
zátok Irenikus * találó szavaival : »Erdélyi egy-
házkerületünk külső kinézésében megújultnak 
látszik, de belső tartalma, a hitélet ereje és buz-
gósága nem nyilvánul abban a fokban, mely egy-
házunk jövő sorsára nézve az aggodalmakat 
alaptalanokká tehetné. Egyházi életünkből hiány-
zik az egészséges közszellem s az együvé tarto-
zás élénk érzete minden oldalon lanyhult«. »Ki 

* Ki legyen az erdélyi püspök '? című alkalmi iratában. 

ne érezné, hogy kerületünkben ma ezek a leg-
szükségesebb dolgok : Tisztelet a múltnak, fej-
lesztés a meglevő alapokon, békességes, becsületes 
munka az anyagiakban is, de mindenek felett az 
anyaszentegyház vallás erkölcsi életének ápolásában ; 
egészséges közszellem teremtése, atyafiságos sze-
retet ápolása.® 

Es még egyet legyen szabad figyelembe 
ajánlanom az új püspökkel kezdődő új éra kü-
szöbén. 

Nem csak én állítom, ele egyik legkiválóbb 
emberetek, boldog emlékű Nagy Péter püspökö-
tök mondotta az egyházi unióról emez emléke-
zetes szavakat : »Erdélyi egyházkerületünk bol-
dogulása a testvéregyházkerületekkel való egye-
süléstől függ: igyekezzünk erősíteni az unió kö-
telékeit. « A tények igazolták Nagy Péter bölcs 
előrelátását. Erdély már is jelentékeny anyagi 
erősödést merített ^z unióból. Es legyetek meg-
győződve arról is, erdélyi hitfeleim, hogy minél 
bensőbbé teszitek többi testvéreitekkel az uniót: 
erkölcsileg, szellemileg ós nemzetileg is annál 
inkább fogtok erősödni és boldogulni. Abban a 
nehéz egyházi küzdelemben, melyet most az 
ultramontánizmussal folytattok ós abban a nem-
zeti harcban, melyet az oláh áradattal vívtok: 
legerősebb és legtermészetesebb szövetségesetek 
és támaszotok szintén csak a magyar református 
közegyház. Ne azokat keressétek ós melenges-
sétek tehát, melyek elválasztanak, hanem azokat, 
a melyek szorosabban összekapcsolnak erősebb 
hitfeleitekkel. 

Megnyugvással vehetjük a tényt, hogy Er-
dély új püspöke, mindjárt az első induláskor, 
Erdély pacifikálása mellett a hit ós nemzet ol-
tárai körül való buzgó forgolódást és áldozást 
köti hitfeleinek a szivére. Vajha megfogadnák a 
bérces haza minden hű reformátusai új püspö-
kük alkalomszerű bölcs intését s szent buzgó-
sággal sietnének lángra gyújtani hitök ós egy-
házuk oltárán a keresztyén hitbuzgóság meg-
lankadt tüzét ! Vajha az Úr, a minden áldás 
és kegyelem mindenható Ura, erővel, kitartás-
sal s minél teljesebb sikerrel koronázná böl-
csen induló szolgájának buzgó forgolódását! 
Ezt minden kálvinista magyar igaz szívből kí-
vánhatja ós kívánja is Erdély püspökének. 

Az új püspök életrajzi adatait az alábbiak-
ban közöljük. 

Dr. Bartók György 1845-ben- Málnáson, 
Háromszékmegyében született. Iskoláit Sepsi-
szentgyörgyön kezdte, a gimnázium felső osztá-
lyait ós a theologiai tanfolyamot Nagy-Enyeden 
végezte. Mindig kitűnően tanult, papi vizsgáját 
is kiváló sikerrel tette le, s néhai dr. Kovács 
Ödönnek nagyon kedvelt tanítványa volt. Egy évig 



a nagy-enyedi kollégiumban köztanítói állást vi-
selt, azután 1872-ben kölföldre ment ós Tübin-
gában,"az egyetemen bölcsészettudori címet nyert 
1874-ben. Tübingából hazajővén, Nagy Péter püs-
pök t i tkára lett Kolozsvártt, hol az egyetemen a böl-
csészeiből egyet, magántanári képesítést szerzett 
ós két éven át bölcsészet-történetet adott elő. 
1876-ban gyakorló lelkész lett Nagy-Enyeden, 
hol dr. Kovács Ödön társaságában élénk iro-
dalmi tevékenységet fejtett ki, mint az Egyházi 
ós Iskolai Szemle szerkesztője. Lapja, mely 
1876-tól 1883-ig állott fenn, főleg a kolozsvári 
egyházpolitika ellen dolgozott, melynek Szász 
Domokos, a későbbi erdélyi püspök és Szász 
Béla voltak az irodalmi és közgyűlési vezetői. 
Az egyházi vagyon centralizációja, a lelkész-
képzés Kolozsvárra vitele, az erdélyi egyház-
szervezet sértetlen fen ta r tása : ezek voltak az 
ostromolt egyházpolitika főbb pontjai. Envedi 
papsága idejében, 1889-től kezdve, négy évig 
theologiai helyettes tanárként is működött. — 
1892-ben Szászvárosra választották meg máso-
dik lelkésznek s az ottani református főgimná-
ziumnál vallástanári állást is viselt. 1895/96-ban 
gyülekezete által szabadságoltatva, Nagy-Enyeden 
a theol. akadémia utolsó esztendejében még 
egyszer helyettes tanár volt. 1898-ban, Szász 
Gerő lemondása után, az erdélyi egyházkerület 
főjegyzőjévé választották; Szász Domokos halála 
óta (1899. j anuár 8) helyettes püspök és most 
április 18-ika óta az erdélyi egyházkerület r en -
des püspöke. 

Dr. Bartók az egyházi irodalomban is figye-
lemreméltó tevékenységet fejtett ki. Irt hírlapi 
cikkeket, theologiai tanulmányokat ós vallástani 
kézikönyveket. Cikkei az Egyházi Reformban, 
az Erdélyi Protestáns Közlönyben s a Protes-
táns Egyházi és Iskolai Lapban jelentek m e g ; 
két nagyobb tanulmányát »Bodola Sámuel élet-
raj zacc (Nagy papok életében) és »Az erkölcsi 
élet legfőbb ké rdések (Tájékozásban) a protes-
táns egylet gyűjteményes kiadványa közölte; 
Bibliaismertetós 1895. és Bibliai elbeszélések 
1896. c. vallástani kézikönyvei Nagy-Enyeden 
jelentek meg; Huszonöt év a Bethlen-főiskola 
theologiai akadémiája történetéből c. tanulmá-
nya történeti mezőn mozog. Jelenleg Kálvin 
Institúciója magyar fordításának szuperrevízióján 
dolgozik. 

Örömmel és reményteljes várakozással üd-
vözöljük dr. Bartókot Erdély püspöki székén és 
tiszta szívből kívánjuk, hogy működése áldásos 
és sikerekben gazdag legyen. 

Se. F. 

I S K O L A Ü G Y . 
Előadói javaslat 

a jog- és államtudományi államvizsgálatra vonatkozó 
törvényjavaslat-tervezet tárgyában. 

Előterjesztetett a magyarországi ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság 
1899. ápril 4-ikén tartott ülésén. 

(B'olytatás és vége.) 

Részint hagyományainknál, részint tényleges viszo-
nyainknál fogva tehát a legmelegebben üdvözöljük Nagy-
méltóságodnak a szemináriumokra vonatkozó tervét. De 
viszont nem hallgathatjuk el a feletti kételyünket, hogy 
épen az egyetemeken — a rendkívül nagy létszám miatt 
— sikerülni fog-e, még adjunktusok alkalmazása mellett is, 
— a kikre, közbevetőleg legyen mondva, a jogakadémiák-
ban, legalább egyelőre aligha lesz szükség, — a kötelező 
gyakorlatok szervezése. S ez az aggodalom, úgy hiszszük, 
annál figyelemreméltóbb, mert az említett reformra, Nagy-
méltóságod kijelentése szerint, épen a budapesti egyetem 
szorult rá leginkább, mint a melynek hallgatói nagyobbára, 
visszaélve a tanszabadsággal, az iskolai év nagy részén 
át tanulmányaikra kevés gondot fordítanak ; sőt közülök 
igen sokan csupán azért Íratják be magukat az egyetemre, 
mert itt az előadások látogatása nem állván ellenőrzés 
alatt, akár állandóan is vidéken tartózkodhatnak. 

Míg a szemináriumok életbeléptetésével tehát főképen 
az egyetemi oktatás sikerét akarja Nagyméltóságod fokozni: 
az államvizsgálatra bocsáttatás előföltételéül szolgáló vég-
bizonyítványok kiállítására felhatalmazandó jogakadémiák 
minősítése által ez utóbbiakat igyekszik hivatásuk magas-
latára fölemelni. Ez utóbbi törekvését különösen nekünk, 
ev. reformátusoknak kell hálával fogadnunk. 

A minősítésnek Nagyméltóságod által megállapított, 
föltételei — készséggel elismerjük — összhangban állnak 
azzal a kitűzött céllal, hogy az általunk fentartott jog-
akadémiák minden tekintetben erősekké és így alkalma-
sakká tétessenek arra, hogy az összes jog- és államtudo-
mányi karok közt elannyira kívánatos versenyben sikerre) 
részt vegyenek. Az említett föltételeknek jogakadémiáink 
egy része már ma is eleget tesz, így nevezetesen a leg-
szigorúbban alkalmazkodik a királyi és állami jog- és 
államtudományi karokra nézve érvényes mindenkori tanul-
mányi és vizsgálati rendhez; 8 rendes tanszéket tart fenn 
s tanárainak egy része, az Ő felsége által megerősített 
zsinati törvényeink értelmében, az egyetemi magántanári 
jogosultságot vagy megszerezte már, vagy annak záros 
határidő alatt leendő megszerzésére köteleztetett, más része 
ellenben irodalmi munkássága s hosszas és sikeres tanári 
szolgálata alapján méltán tarthat igényt a Nagyméltósá-
god által kilátásba helyezett átmeneti kedvezményre; ezen-
kívül jogakadémiai tanáraink fizetését igyekszünk fokoza-
tosan javítani, habár e tekintetben még a kormány ren-
delkezése alatt álló jogakadémiák tanárai is messze állnak 
attól, a mit már az 1850-iki legfelsőbb elhatározás biz-
tosított számukra, hogy t. i. egyenlő rangfokozatba és 
díjosztályba soroztassanak az egyetemi tanárokkal ; végül 
említett intézeteink nagyobb részének magasabb színvona-
lon való állandó fentartása anyagilag teljes mértékben 
biztosítva van. 

Ha azonban Nagyméltóságod arról győződnék meg, 
hogy van olyan * anyagilag gyönge jogakadémiánk» is, 
mely ama föltételeket nem képes teljesíteni: nemcsak a 
mi saját felekezeti • érdekünk, de a Nagyméltóságod által 
hangsúlyozott «országos érdek» is azt kivánja, hogy az 



ilyen intézet további fenmaradásáról az állam gondoskod-
jék. Kizárólag az országos érdeket véve tekintetbe, való-
ban nem tudnók eldönteni, hogy az ev. ref. egyház által 
fenntartott négy jogakadémia közül melyiket lehelne fel-
áldozni. Ha a ma még talán anyagilag gyönge intézetek 
megszerezhetik a szükséges erőforrásokat: ép úgy betölt-
hetik rendeltetésöket s az országos érdeket ép úgy kielé-
gíthetik, mint a debreceni vagy a sárospataki főiskolák 
jogakadémiái, melyek a kebelökben fennálló többi intézeti 
ág fejlődésének talán némi hátrányára, de a fejedelmi 
alapítók jóvoltából szükségleteiket eddig még saját erejük-
ből fedezhették. 

Úgyde épen az a körülmény, hogy a jogakadémiák 
fentartása az anyagilag erősebb főiskolák részéről is olyan 
áldozatokat követel, melyek egyes intézeti ágaik arányos 
fejlődését könnyen kockáztathatnák, hacsak a jogakadé-
miák tanárainak fizetésén — Nagyméltóságod ama hatá-
rozott s eléggé nem helyeselhető intenciója ellenére, hogy 
a felekezeti jogakadémiák a tanárok javadalmazása tekin-
tetében szintén egy nivón álljanak a saját rendelkezése 
alatti jogakadémiákkal, — nem takarékoskodnának : szük-
ségessé teszi eme főiskolák jogakadémiái részére is az 
állam segítségét, s épen ezért bálás köszönettel fogadjuk 
Nagyméltóságod igéretét, a mely szerint nem fog habozni 
a törvényhozástól fedezetet kérni arra, hogy jogakadé-
miáinkat «a felekezeti középiskolák segélyezésére gyakor-
latban lévő módozatok alapul vétele mellett, a lehetőség 
szerint, esetleg állami segélylyel támogassa*. 

Akár igénybe veszi valamely jogakadémiánk az állam 
segítségét, akár nem, — a dolog természete szerint, a mint 
eddigalkalmazkodott, alkalmazkodnia kell jövőre is az állami 
jogakadémiák részére megállapított tanulmányi és vizsgá-
lati rendhez. De ha ezt elismerjük is, viszont nem hagy-
hatjuk megjegyzés nélkül az előttünk fekvő törvényjavas-
lat-tervezet amaz intézkedéséi, melynél fogva a tanulma-
nyi rendnek az új államvizsgálat következtében szükséges 
átalakítására nézve csakis az egyetemek hallgatandók meg. 
Igaz, hogy az indokolásban kilátásba helyezi Nagyméltó-
ságod, hogy e tárgybán ki fogja kérni a jogakadémiák 
véleményét is; de azért magában a törvény szövegében 
az egyetemek és jogakadémiák ilyetén megkülönböztetését 
sem a protestánsok törvény által biztosított autonómiájá-
val, sem azzal az elvvel nem tartjuk összeegyeztethető-
nek, mely szerint az újjászervezendő jogakadémiák az 
egyetemi jog- és államtudományi karokkal egyenrangú 
intézetek lesznek. Ha — a mint Nagyméltóságod is ki-
emeli — az említett intézkedést az egyetemi autonomia 
figyelembevétele tette szükségessé: mi, protestánsok is 
megkívánhatjuk, hogy az 1790/91 : XXVI. t.-c. ama ren-
delkezése folytán, mely szerint jogunk van «rationem, nor-
mám et ordinem docendi atque discendi ordinare», leg-
alább mindenkor hozzászólhassunk az általunk fentartott 
jogakadémiák tanulmányi rendének átalakításához. 

A mi közreműködésünk e tekintetben, azt hiszszük, 
csak javára válhat az ügynek, a mint nem vallotta kárát 
az állam harminc évvel ezelőtt a népoktatás újjászerve-
zése alkalmával igénybe vett közreműködésünknek sem. 
Hiszen a mi óhajtásunk is az, a mi Nagyméltóságodé, 
hogy t. i. a tanulmányi és vizsgálati rendszer a lehető 
legtökéletesebb legyen, miután meg vagyunk róla győ-
ződve, hogy a legszigorúbb vizsgálat sem pótolhatja ma-
gának a tanulmányi és vizsgálati rendszernek esetleges 
hiányait, s hogy a jogászi képzés igazi sikere a helyes alap 
elveken nyugvó tanulmányi és vizsgálati rendszertől függ. 

Az ellenben, hogy a jogi tudományokat betetőző 
államvizsgálat hol tartassék, — a mire pedig Nagymél-
tóságod különös sűlyt látszik fektetni, — a jogi szakok-

tatás eredményére nézve teljesen irreleváns. S ha ebből 
a szempontból semmi jelentősége nem lehet a törvény-
javaslat-tervezet amaz intézkedésének, melynél fogva az 
elméleti államvizsgálati bizottság a kir. ítélő táblák szék-
helyéhez köttetik: a célszerűség szempontjából még ke-
vésbé ismerhetjük el annak fontosságát. 

Talán nem csalódunk, ha állítjuk, hogy ennél az 
intézkedésnél is, mint általában az egész törvényjavaslat-
tervezet készítésénél, a Poroszországban jelenleg érvény-
ben levő vizsgálati rendszer szolgált mintául. Poroszor-
szágban tudvalevőleg két államvizsgálat van. Az első, 
mely a három évi egyetemi tanfolyam bevégzése után 
tehető le s mely a gyakorlat megkezdésére képesít, tisztán 
elméleti; a második, vagyis az ú. n. «nagy» államvizs-
gálat ellenben, melyre négy évi gyakorlat után jelentkez-
hetnek az illetők s mely közhivatalban való alkalmazásra 
adja meg nekik a jogosítványt, határozottan gyakorlati 
jellegű. S ha különböző természete dacára mégis mind 
a két vizsgálat el van szakítva az iskolától s amaz az 
országos főtörvényszékeknél, ez meg egy országos vizs-
gáló-bizottság előtt tehető le: a vizsgálati bizottságok 
ilyetén szervezete a két vizsgálat különböző jellegével és 
céljával semmiesetre sem egyeztethető össze. A Porosz-
országban divatozó rendszert tehát, mely az elméleti és 
a gyakorlati vizsgálat egymástól teljesen elütő követelmé-
nyeit figyelmen kivül hagyja, — nem tartjuk olyannak, 
melylyel — különösen a mi történelmileg alakult saját-
szerű viszonyaink közt — érdemes volna kísérletet tenni. 

Arra nem is reflektálunk, hogy abban az esetben, 
ha csupán a kir. táblák mellett szervezik az illető bizott-
ságokat, ez a körülmény esetleg befolyással lehet egyik 
vagy másik jogakadémia versenyképességére. Szívesen bele-
egyezünk, hogy tekintsük ezt nyilt kérdésnek. De ha annak 
tekintjük is, az említett lehetőségnek már puszta fölte-
vése méltán gondolkodóba ejthet bennünket s indokolttá 
teszi részünkről QZt 8L kérdést, hogy még a mennyiben a 
kérdéses reform nem alterálná is a jogakadémiák verseny-
képességét, vájjon előmozdítaná-e? — továbbá, hogy a re-
form kiindulási pontja, mely a jogi szakiskolák megerősítésé-
nyilvánul, okvetetlenül szükségessé teszi-e, hogy épen az 
ev. ref egyház négy jogakadémiája közül fosztassék meg 
három attól az előnytől — mert hátránynak csak nem 
mondható, — hogy falain kivül ugyan, de nem egy tőle 
távol fekvő városban tegyék le hallgatói az államvizs-
gálatot ? 

Az államvizsgálati bizottságok helyének meghatáro-
zásánál csakis az illető vizsgálat természete és a célsze-
rűségi tekintetek lehetnek irányadók, úgy hogy ha ezen 
az alapon mutatkoznék szükségesnek az állam vizsgálato-
kat a kir. táblák székhelyéhez kötni; belé kellene ebbe 
nyugodnunk, még egyik vagy másik intézetünk fejlődési 
képességének csökkenése árán is. 

Az államvizsgálat rendeltetése kipuhatolni és meg-
állapítani, hogy a végbizonyítványnyal ellátott tanuló bír-e 
annyi elméleti ismerettel, a mennyire szüksége van bizo-
nyos köztisztviselői állások betöltéséhez s a joggyakorlat 
megkezdéséhez. Minthogy tehát az államvizsgálat, a mint 
különben a neve is mutatja, határozottan elméleti jellegű 
vizsgálat; ebből természetszerűleg az következik, hogy cen-
zorait a tanárokon kivül a magasabb elméleti képzettséggel 
bíró szakemberek közül kell toborzani. Hogy pedig ilye-
nek, korlátolt számmal ugyan, de egyebütt is találhatók, 
nemcsak a kir. táblák székhelyén, ezt senki sem vonhatja 
kétségbe, a ki a vidék viszonyait ismeri s a kinek nap-
nap mellett alkalma van érintkeznie igazán magas művelt-
ségű, irodalmi téren is szereplő ügyvédekkel, bírákkal s 
közigazgatási tisztviselőkkel és hivatalnokokkal. 



Nagyméltóságod maga elismeri, hogy «a tanári elem. 
foglalkozásának természeténél fogva, leginkább nyújt biz-
tosítékot arra, miszerint ezen elméleti államvizsgálatnak 
megtartásában a tudományos jelleg minden körülmények 
közt feltétlenül megóvassék« is hogy »a tanárságon kivül 
álló elemek közt a legnagyobb vidéki városokban is csak 
igen korlátolt választék van oly egyénekben, a kik cen-
zoroknak valóban alkalmasak és e tisztre vállalkozni ké-
szek*. Ha ez így van, a mit mi szintén megerősíthetünk: 
akkor mi állja mégis útját Nagyméltóságod ama nyiltan 
kifejezett óhaja teljesítésének, hogy «mindenjogi taninté-
zet székhelyén legyen bizottság ?« Ha az elméleti állam-
vizsgálaton ezentúl is a tanároké lesz a főszerep, a mint 
még Poroszországban is a négy cenzor közül kettőnek 
egyetemi tanárnak kell lennie: mért ne lehetne minden 
jogakadémia mellett szervezni egy-egy államvizsgálati-bi-
zottságot, oly módon, hogy abba — az eddigi gyakorlat-
nak megfelelőleg, de talán az elméleti szakképzettség szi-
gorúbb figyelembevételével — akár helybeli, akár vidéki 
kültagok neveztetnének ki. kik a vizsgálatban az eddiginél 
nagyobb mérvű aktiv részvételökkel egyrészről hozzájárul-
nának a színvonal emeléséhez, másrészről a tanári elem-
mel szemben gyakorolnák a semmiesetre sem fölösleges 
ellenőrzést? 

Azt nem vonjuk kétségbe, hogy a jogászi képzés 
egységének biztosítása céljából legmegfelelőbb lenne egyet-
len egy nagy országos vizsgáló-bizottságot szervezni; de 
ha Nagyméltóságod a könnyebb hozzáférhetésre való te-
kintetből mégis a decentralizációt fogadja el : biztosít-
hatjuk felőle, hogy az általunk ajánlott módon a vizsgá-
lati bizottságok összeállítása semmivel sem fog nagyobb 
nehézséggel járni, mintha a kir. táblák székhelyére teszik 
a vizsgáló-bizottságokat; a vizsgálat elméleti jellege pedig 
sokkal inkább meg lesz óva. Különben megjegyezzük, 
hogy a decentralizáció sem zárja ki szerintünk az egy-
séges képesítés lehetőségét. Ha ugyanis a kormány az 
államvizsgálaton, úgy, miként az érettségi vizsgálaton, 
képviselteti magát : a kellő utasítással ellátott kormány-
képviselők jelentései alapján gondoskodhatik róla, hogy 
az összes államvizsgálatokon lehetőleg egyforma mérték 
alkalmaztassék. s akár a felölelt anyag terjedelme, akár az 
eredmény megítélése tekintetében egyik se különbözzék 
a másiktól. 

A vizsgálatok decentralizációja, abban az alakjában, 
a mint azt Nagyméltóságod tervezi, azért nem célszerű, 
mert egyrészről megnehezíti egyes jogakadémiák növen-
dékeire nézve az államvizsgálathoz való hozzájuthatást, 
másrészről problematikussá teszi még a szorgalmasabb, 
képzettebb növendékekre nézve is a vizsgálat sikerét. 
Különösen ez utóbbi momentumot ajánljuk Nagyméltó-
ságod figyelmébe, míg az előbbire csak annyiban fekte-
tünk súlyt, a mennyiben, ha már minden áron mozgó-
sítani kell a vizsgálatokon szereplő egyéneket, sokkal 
természetesebbnek találnők a négy cenzor, mint a száz 
meg száz jelölt ide-oda vándorlását. 

Az elméleti vizsgálatot legfölebb csak formailag lehet 
elválasztani az iskolától. Ha ellenben a szétválasztás úgy 
történik, amint azt Nagyméltóságod kontemplálja, hogy 
t. i. a jelölt egészen idegen emberek elölt tesz próbát 
elméleti képzettségéről: ennek a próbának a sikere in-
kább fog a szerencsétől, mint az illető csekélyebb vagy 
nagyobb mérvű készültségétől függeni. Az államvizsgálati 
bizottság, akár a kir. ítélő tábla székhelyén levő, akár 
idegen akadémia végzett növendéke áll előtte s négy tagja 
közül akár jelen van három tanár, akár nincs, a jelölthöz 
intézett kérdések formulázásában, a dolog természete sze-
rint, az iskolai tanulmányokra csak annyiban lehet tekin-

tettel, a mennyiben az egyes tantárgy köre és terjedelme 
a tanulmányi szabályzat által meg van állapítva; de a 
különböző tanárok által követett irányt és rendszert részint 
nem ismeri, részint nem törődik vele. Hogy fogják tehát 
a cenzor és a jelölt a vizsgálaton egymást megérteni? 
s ha nem értik meg egymást: hogy lehet majd igazságos 
ítéletet mondania a cenzornak a vizsgálat eredménye 
felett ? Egy mód volna a bajon segíteni. Az t. i., hogy 
hallgatólagos conventió jönne létre az egyes vizsgáló-
bizottságok és az abituriensek közt a használandó tanköny-
vekre nézve. Úgyde ez meg — a mint mondanunk sem 
kell — annyira kompromittálná egész felsőbb oktatási 
rendszerünket, annyira kivetkőztetné jogi szakiskoláinkat 
tudományos jellegükből, hogy az efféle expediensnek még 
a gondolatát is ki kell verni fejünkből. 

A reform célszerűségét vizsgálván, azt föltenni sem 
akarjuk, hogy a vizsgáló-bizottságok a királyi tábla szék-
helyén levő akadémiákból kikerült jelölteknek kedvezni 
fognak a többiekkel szemben; de abbeli aggodalmunkat 
nem hallgathatjuk el, hogy az előbbiek mindenesetre ked-
vezőbb helyzetben lesznek, mint az utóbbiak, miután a 
vizsgáló biztosok jobban ismervén a helybeli akadémia 
tanárainak rendszerét, a vizsgálaton ahhoz fognak alkal-
mazkodni s így akaratlanul is előnyben fogják ezeknek 
tanítványait részesíteni. 

Az előadottak után kérjük Nagyméltóságodat, kegyes-
kedjék a tervezetnek azt a pontját, mely az államvizsgá-
latot a királyi ítélő táblák székhelyéhez köti, elejteni. 
Bízunk benne, hogy ebbeli kérelmünket teljesíteni fogja, 
mert ha argumentumaink nem győzték volna is m e g : 
a reformnak ez a része sokkal alárendeltebb jelentőségű, 
semhogy azt, már csak az iskolafentartó ev. ref. egyház 
aggodalmainak eloszlatása végett is, az egységes állam-
vizsgálatok egész koncepciójának legkisebb sérelme nélkül 
mellőzni ne lehetne. 

Az államvizsgálati bizottságok összeállítására nézve 
mindössze is annyit jegyzünk meg, hogy fennebb kifejtett 
álláspontunkból kifolyólag, az elnöki tisztet — nem úgy, 
mint Poroszországban, a hol az elnök mindig a birák 
közül neveztetik ki — mindenesetre tanárral kivánnók 
betöltetni, annyival is inkább, mert a vizsgálatra jelent-
kezők a tanár-elnökkel érintkezhetnek legkönnyebben és 
legközvetlenebbül; továbbá óhajtanok, hogy a szavazás 
megkönnyítése végett a vizsgáló-bizottságok ne négy, 
hanem öt tagból álljanak. 

Végre a mi a tudori fok minősítő jellegének meg-
szüntetését s kizárólag tudományos grádussá leendő átvál-
toztatását illeti, erre nézve teljesen egyetértünk Nagy-
méltóságoddal. Csak a tudori fok olyatén szabályozása 
ellen van kifogásunk, melynél fogva az a jog- és állam-
tudományok egyes kisebb köreire vonatkozó beható kép-
zettségnek szolgálna bizonyságául. Ha az egységes állam-
vizsgálat, a jog- és államtudományi képzettséget igénylő 
minden pályára megadja az elméleti képesítést: a doktori 
fok régi díszét ipso facto vissza fogja nyerni, de csak 
abban a régi szervezetében, melyben a jogászi képzettség 
valódi koronájának tekintetett. Nem hiszszük, hogy a 
szigorlati tárgyak tervezett, fölaprózása — még ha a dok-
tori fok megszerzésének föltételéül az általános jog- és 
államtudományi képzettség kívántatik is meg — a jelöltek 
látókörének kitágítására s ily módon a tudori fok tekin-
télyének emelésére szolgálhatna. 

Midőn a fennebbiekben előadtuk Nagyméltóságod 
törvény javaslat-tervezetére tiszteletteljes megjegyzéseinket, 
ismét és ismét hangsúlyozzuk, hogy az alkotmányos kor-
mány és az ev. ref. egyház, mint a nemzeti kultura 
tényezői, ha egyik-másik reformnál a részletkérdésekben 



talán nem értenek is egyet, végcéljuk közösségénél fogva 
mindig meg fogják egymást érteni, s így nemcsak hogy 
nincs okuk egymás iránt bizalmatlankodásra, hanem ellen-
kezőleg a közművelődés minden ágában egyenesen utalva 
vannak a kölcsönös bizalmon alapuló vállvetett munkára. 

Ebben a meggyőződésben talán nem ok nélkül biz-
tathatjuk magunkat a reménynyel, hogy Nagyméltóságod, 
a mint elfogadja a jogi szakoktatás reformjára irányzott 
törekvésében áldozatkész közreműködésünket: a reform 
eszközeinek megválasztásában figyelmére fogja egyszers-
mind méltatni tisztán az ügy szeretetéből fakadt észre-
vételeinket. 

Mély tisztelettel maradtam a magyarországi ev. 
ref. egyház egyetemes tanügyi bizottsága nevében, 

B u d a p e s t e n , 1899. á p r i l i s é , 

Ballagi Géza, 
az ev. ref. egyház egyetemes tanügyi 

bizottságának jogi szakelőadója. 

BELFÖLD. 
A református konvent ülései. 

A missziói bizottság jelentése, melyet Szabó .János 
előadó szerkesztett és terjesztett be, először is azt az 
örvendetes tényt állapítja meg, hogy a missziói egyhá-
zakra fordított áldozatok áldásosán gyümölcsöznek. Szór-
ványban lakó híveink összetartatnak és hitünknek meg-
tartatnak. Legnagyobb a haladás és az erősödés a horvát-
szlavon területeken, melynek gyülekezetei a dunamelléki 
és a dunántúli egyházkerület hatósága alá esnek. A dunán-
túli missziói egyházak között különösen Pozsonyban van 
élénk szervezkedési tevékenység. Igen szép munka foly 
továbbá a tiszántúli egyházkerületben is, különösen a 
békés-bánáti egyházmegye területén. Az erdélyi missziói 
egyházak életét és fejlődését nagyon megzsibbasztja az 
úgynevezett körlelkészek silány fizetése és bizonytalan 
jogi helyzete, a mi azt szüli, hogy a körlelkészek gyakran 
változnak és az üres állások nehezen tölthetők be. Az 
ilyen helyeken aztán nagyon csekély a missziói egyház 
megtartó és vonzó ereje. 

A közalap most már évenként összesen 23,888 frtot 
költ missziói célokra, a miből Dunamellékre 4250 frt, 
Dunántúlra 3850 frt, Tiszáninnenre 3200 frt, Tiszántúlra 
6180 frt, Erdélyre (Romániával együtt) 6400 forint esik. 
A segélyek nagyobb része állandó természetű, kisebb ré-
sze ideiglenes. Űj segélyt összesen 1300 frtot javasolt a 
bizottság, a miből 400 frt Dunamelléknek, 400 írt Dunán-
túlnak és 550 frt Tiszántúlnak jutott. Dunamelléki segélyt 
100—100 irtonként Banovce, Nemce, Szelistye és Mara-
dén kapták; ez utóbbi ezenkívül még 400 frt rendkívüli 
segélyt is nyert az állami segítségből. 

A tanügyi bizottság jelentése sok érdekes kérdést 
hozott szőnyegre. Meglátszik, hogy a korábbi néhány esz-
tendőben mennyi mulasztás történt ezen a téren. Az újjá-
szervezett tanügyi bizottság most teljes erővel igyekszik 
pótolni a sok mulasztást. 

A jogi szakoktatás reformjára vonatkozó törvény-
javaslat tervezetére vonatkozólag a bizottság szakelőadója, 
dr. Ballagi Géza memorandumot készített, melyet a mi-
niszterhez való benyújtás előtt a jogakadémiai tanár-
karokhoz tettek le észrevételezés végett és tőlök nyerendő 
észrevételek után a tanügyi bizottság egy rendkívüli ülés-
ben fog szövegezni. 

A tanítói nyugdíjintézet javára szedett 15 kros il-
leték megszüntetését kérelmezte a mult évben a konvent. 

A kultuszminiszter most arról értesíti a konventet, hogy 
ennek a járuléknak az eltörlését már régebben tervbe 
vette, de az eltörlést külön törvény által csak akkor fo-
ganatosítja, ha a törvényben is jelzett első tíz éves cik-
lus lejár. Ekkor majd revideáitatja a számítást s ha a nyug-
díjalap az e forrásból befolyni szokott jövedelmet vagy 
nem igényli, vagy ennek pótlására más jövedelemforrást 
lehet találni: a 15 kros pótlék szedését megszünteti. 
A fizetést azonban addig is könnyíteni kivánta, részint 
azzal, hogy a járulékokat már 1896-ban egy általány-
összegben engedélyezte; részint azzal, hogy a fizetési kö-
telezettséget csak a mindennapi tankötelesek után köve-
teli. — A konvent a miniszteri intézkedést tudomásul vette. 

A kántortanítói fizetéseknek nyugdíjalapul való be-
számítása ügyében a kultuszminisztériumtól, szintén a 
konvent felterjesztésére, az az intézkedés történt, hogy 
a minisztérium a kántortanítóknál a fizetésnek felét 
veszi tanítói fizetésnek és igy honorálandó nyugdíjalap-
nak. Ezzel szemben a bizottság azt javasolja: »Mondja ki 
az egyetemes konvent, hogy kántortanítóink nyugdíjalap-
jául szolgálható összes javadalmaiknak azon tételei, a 
melyek kifejezetten s a dolog természetéből következőleg 
a tanításért vagy pedig kántori teendők ellátásáért járnak, 
például tandíj, stóla, — elkölönítendők és az együttes java-
dalomnak így fenmaradt a/3 része tanítói, 1/3 része 
pedig kántori fizetésnek tekintessék és a jelen határozatot 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek azzal a kérelem-
mel hozza tudomására, hogy ezt a határozatot az ez 
után és a már eddig megosztandó kántortanítói fizetések-
nél irányadóul venni szíveskedjék.« — Ez a javaslat 
élénk eszmecserét támasztott, melyben Antal Gábor püs-
pök, Tisza Kálmán főgondnok és Fejes István tiszánin-
neni képviselő vettek részt. Antal Gábor a kántortanítók 
érdekében a bizottsági javaslat elfogadását ajánlott a, es 
különösen azokra a nyugdíj körüli megrövidülésekre mu-
tatott rá, melyeknek a kátortanítók a nem kántoroskodó 
tanítókkal szemben a mostani gyakorlat folytán ki van-
nak téve. Fejes István azt tartja, hogy miután az egyházkerü-
letek immár intézkedtek ebben az ügyben, s miután a minisz-
ter átiratából ismert feles számítás eléggé megfelel az 
egyház érdekének, sőt kevezőbb, mint a minőt a tanügyi 
bizottság javasol, kéri a konventet, fogadja el a miniszter 
intézkedését és mellőzze a bizottság javaslatát, mely az 
egyház érdekét néhány nyugtalan tanító érdekéért felál-
dozni készül. Tisza Kálmán szintén nem helyesli, hogy 
a konvent ez ügyben ujabb határozatot hozzon, mert 
az a fődolog, hogy a tanítók sérelme nélkül minél na-
gyobb legyen a kántorfizetési alap. Az iskolák esetleges 
államosításakor is mindig lesz szüksége az egyháznak 
kántorfizetési alapra. 

A konvent a bizottsági javaslatot mellőzte s újabb 
határozatot nem hozott ebben az ügyben. 

A középiskoláknak engedélyezett államsegélyeket a 
konvent tudomásul vette s az új segítségért való folya-
modásokat egytől-egyig pártolásával látta el. 

A vallásoktatási jelentés kapcsán a konvent az ide-
gen iskolákban történő vallásoktatás ügyében a következő 
határozatot hozta : 

»Az állami és községi elemi iskolákban a vallás-
tanítás nyilvántartására az egyházkerületeket, az ez idő sze-
rint hiányos vallásoktatásra vonatkozó adatoknak meg-
küldése mellett, fölhívja azzal, hogy az egyházkerületek 
a beérkezett s általuk meg beszerzendő adatok alapján 
az egyházi törvény azon intézkedésének, melylyel az elemi 
iskolai vallástanításról való gondoskodást a presbitériu-
mok feladatává teszi, érvényt szerezzenek; az esperesek 
egyházi látogatásaik alkalmával a vallást és énektanítást 



is ellenőrizzék, a presbitériumok figyelmét hívják fel arra, 
hogy a hitoktatásért az állam és a községek, a hol még 
nincs meg, a külön hitoktatói díj folyósítása iránt a lépé-
seket tegyék meg; az egyházkerületekre minden évben 
tegyenek jelentést, az egyházkerületek pedig ide vonatkozó 
határozataikat tudomásvétel végett jelentsék be a kon-
ventnek. A középiskolai vallás-oktatásra nézve a beérke-
zett adatokat, a még be nem érkezett adatok beszerzése 
végett szintén leküldi az egyházkerületekre és pedig azon 
községekből, melyekben nincsenek lelkészeink, ez adato-
kat az illető tanintézetek igazgatóságától kérjék be, hiv-
ják fel az egyházmegyéket, hogy azon helyekről, hol külön 
hitoktatói állás szervezése mutatkoznék szükségesnek, az 
illető egyházak meghallgatásával tegyenek indokolt előter-
jesztést s az egyházkerületek azt elbírálva, mutassák ki, 
mily mértékben járulnának a hitoktatói állás költségeinek 
fedezéséhez az illető egyházak, egyházmegyék és egyház-
kerületek, és mily mértékben volna igénybe veendő az 
egyetemes egyház segélye; végül utasítja a vallásügyi 
szakelőadót, hogy a vailástanítási tanterv revíziójára nézve 
bekérvén az illetékes tanférfiak véleményeit, a jövő gyű-
lésre tegyen javaslatot, különös tekintettel arra, hogy a 
nem-református tanintézetek legtöbbjében a vallástanítás 
csak összevonással és kisebb óraszámmal végezhető.* 

A tanárok eskütétele ügyében a tanügyi bizottság-
nák Antal Gábor püspök és Éadácsi György tiszáninneni 
képviselő pártoló felszólalására a konvent határozatilag 
kimondotta : hivassanak föl az egyházkerületek, hogy vizs-
gálják meg, működik-e gimnáziumaikban olyan tanár, a ki 
még hivatali esküt nem tett és ha akad ilyen, azt hívják 
fel eskütételre. 

Az április 13-diki ülésben, a jegyzőkönyv hitelesítése 
után folytatólag a tanügyi bizottság előterjesztései tár-
gyaltattak. 

A református Tanítók Országos Egyesülete feliratban 
sürgeti a vallástanítás és az Énekeskönyv reformját. — 
Konvent, a tanügyi bizottság javaslatára méltánylattal fo-
gadja a tanítóegyesület ügvbuzgóságát ; a felirat vallás-
oktatási részét, lehető figyelembevétel végett kiadja a nép-
iskolai és a vallástanítási szakelőadónak, az — énekügyi 
részt pedig az egyetemes énekügyi bizottságnak. 

A theologiai tanterv és rendtartási szabályok revi-
deálása némely pontokban szükségesnek mutatkozván, a 
bizottság javaslatára a konvent felhívja a theol. akadé-
miák tanárkarait, hogy revizio-javaslatukat az egyetemes 
tanügyi bizottsághoz, a jövő évi konvent rendes ülési 
idejére terjeszszék be. 

A tanítói korpótlékok kiutalványozását a Református 
Tanítók Országos Egyesülete egy meglehetősen éles és ke-
serű hangon tartott feliratban a közoktatási miniszternél 
megsürgettetni kéri. — A tanügyi bizottság javaslatára a 
konvent most nem látja szükségét a szorgalmazásnak, 
mert a közoktatásügyi miniszter e tárgyról a képviselő-
házban egészen megnyugtató nyilatkozatokat tett; de 
figyelmezteti az illető egyházakat és egyházi hatóságokat, 
hogy a korpótlék kiszolgáltatásához szükséges eljárási mó-
dozatot és kellékeket saját érdekükben is lehető legpon-
tosabban megtartsák és beszolgáltassák. 

A középiskolai rendes vallástanárok helyzetéről be-
terjesztett bizottsági jelentés még nem teljes; a duna-
melléki egykázkerület felhivatik, hogy középiskolái rendes 
vallástanárainak helyzetéről, az 1898. konv. 44. jk. szám 
értelmében a jelentését pótlólag terjeszsze be. A mezőtúri 
és miskolci főgimnáziumok fentartó testületei utasíttassa-
nak, hogy a vallástanároknak, a konvent 1896. évi elvi 
határozata értelmében a többi rendes tanárokéval minden 
tekintetben egyenlő jogot, fizetést és előléptetést bizto-

sítsanak. Az erdélyi egyházkerület összes gimnáziumaiban 
van már rendes vallástanár, a mit a konvent megnyug-
vással vesz tudomásul. 

Tanáraink vasúti kedvezménye ügyét a kereskedelmi 
minisztérium (még Dániel báró idejében) újból elutasítólag 
intézte el, mit a konvent sajnálattal vett tudomásul. Te-
kintettel azonban a jelenlegi kereskedelmi miniszternek 
amaz elvi kijelentésére, hogy a vasutak nemcsak pénz-
ügyi, de kulturális célokat is szolgálnak : a konvent el-
nöksége fölkéretett, hogy ha ez az ügy újabb miniszteri 
konszideráció tárgyát képezi, tegyen újabb kísérleteket a 
fontos ügy kedvező elintézése érdekében. 

A dunamelléki gimnáziumok felterjesztett tankönyv-
jegyzékét, tárgy beosztását és órarendjeit a tanügyi bizott-
ság néhány szakszerű észrevétellel kiséri, melyeket a 
konvent az érdekelt egyházkerület figyelmébe ajánl. 

A tanítók tanévközben való nyugdíjasása ellen, a 
dunamelléki egyházkerület sürgetésére a konvent nem lájta 
szükségét konventi beavatkozásnak; hanem utasítja az 
egyházkerületet, hogy befolyását ama két tag útján érvé-
nyesítse, a kik a nyugdíjjogosultságot megállapító bizott-
ságban az egyházkerületet képviselik; legyenek ezek 
körültekintőbbek és erélyesebbek. 

A tanügyi bizottság a tanítóhiányról szomorúan 
érdekes jelentést készített, melyet egész terjedelmében ide 
iktatunk: 

Üres tanítói állás volt 1897-ben 
a) a dunamelléki kerületben 22 
b) a dunántúli kerületben 64 
c) az erdélyi kerületben 83 
d) a tiszáninneni kerületben 58 
e) a tiszántúli kerületben 68 

összesen : 295 
Az üresedés oka csekély részben halálozás, nyug-

díjazás, vagy épülethiány, s nagyobb részben pedig a cse-
kély fizetés. 

A tanítói fizetés a megüresedett állomásokon 30 frttól 
650 frtig terjedt. 

1868 óta különböző okok miatt megszűnt tanítói 
állomások s záma: 

a) a dunamelléki kerületben 15 
b) a dunántúli kerületben 13 
c) az erdélyi kerületben 269 
d) a tiszáninneni kerületben 18 
e) a tiszántúli kerületben 98 

összesen : 413 
A megszűnés oka : szegénység, a növendékek meg-

fogyása, lelkész-tanítósággá alakulás a szükséghez képest, 
leginkább pedig az iskoláknak községivé vagy államivá 
tétele. 

Lelkész-tanítóság van ideiglenesen vagy több-keve-
sebb állandósággal: 

a) a dunamelléki kerületben 6 
b) a dunántúli kerületben 8 
c) az erdélyi kerületben 5 
d) a tiszáninneni kerületben 19 
e) a tiszántúli kerületben 5 

összesen : 44 
Községi iskola helyettesíti a megszűnt egyházi iskolát: 
a) a dunamelléki kerületben . . . . . 9 
b) a dunántúli kerületben 1 
e) az erdélyi kerületben 63 
d) a tiszáninneni kerületben 6 
e) a tiszántúli kerületben 33 

összesen : 112 



Állami iskola alakult a megszűnt felekezeti iskola 
helyet t : 

a) a dunamelléki kerületben . . , . . — 
b) a dunántúli kerületben 2 
c) az erdélyi kéríiletben 206 
d) a tiszáninneni kerületben 8 
é) a tiszántúli kerületben 10 

összesen : 226 
Tanítói állomást kellene még szervezni az országos 

törvény értelmében : 
a ) a dunamelléki kerületben 46 
b) a dunántúli kerületben 76 
c) az erdélyi kerületben 71 
d) a tiszáninneni kerületben 21 
é) a tiszántúli kerületben 165 

összesen : 379 
Ebből képes az egyház felállítani: 
a) a dunamelléki kerületben 1 
b) a dunántúli kerületben 11 
c) az erdélyi kerületben ! 14 
d) a t iszáninneni kerületben 2 
e) a tiszántúli kerületben 26 

összesen : 54 
E szerint nem képes az egyház felállítani 325 olyan 

iskolát, mit az országos törvények értelmében fel kellene 
állítani. 

A fizetések a megszűnt tanítói állomásokon 3 0 — 
1150 frtig ha lad tak ; az ú j tanítói állomásokon (1868— 
1897-ig) a fizetések legnagyobb részben javultak s átlag 
3 0 0 — 8 0 0 frt között váltakoznak. 

A konvent felhívja az egyházkerületeket: hassanak 
oda, hogy a kebelökben levő gyülekezetek, a hol csak 
lehet, saját erejökkel, vagy pedig az államsegély igénybe-
vételével, töltsék be az üres állomásokat. A nagymérvű 
tanítóhiány lehető megszüntetése végett felkéri a közok-
tatásügyi kormányt, hogy a tanítóképzőkbe való bejutha-
tást nagyobb és nagyobb jótétemények által kegyesked-
jék minél nagyobb számú i f júra nézve lehetővé tenni s 
ugyanebből a célból alapítványok tételére hivja fel a 
kerületeket is, hogy ilyen módon a tanítóhiány mielőbb 
megszűnjék. 

Ezután szőnyegre került a közjogi bizottság jelentése, 
melyet Molnár Béla dunántúli képviselő, mint előadó 
terjesztett elő. 

Az egyházi adóhátralékok tárgyában a dunántúli 
egyházkerület konventi beavatkozást sürget ama belügy-
miniszteri intézvény alkalmából, mely az egyházi törvény 
értelmében a végrehajtáshoz a szükséges jogalap konkrét 
megjelölését követeli. A közjogi bizottság szabályrendelet-
szerű javaslatot , illetve utasítást proponál, melyet közölni 
javasol egyfelől az érdekelt egyházi hatóságokkal, másfe-
löl meg kiván ismertetni a miniszterrel. A konvent, tekin-
tettel az ügy fontosságára és arra, a főleg gróf Tisza 
István által hangsúlyozott körülményre, hogy az ily eljá-
rási utasí tás a lehető legegyszerűbb és a legcélrevezetőbb 
legyen, a javasol t utasítást véleményezés végett kiadja az 
egyházkerületeknek és az egyházmegyéknek. 

A születendő gyermekek vallására kötött egyezségeket 
a kultuszminiszter másolatilag nem közöltetheti az illető 
lelkészekkel; de az ez ügyben küldött válaszában részle-
tesen megjelöli azt a módot, a mely által ezeknek a re-
verzálisoknak a tartalmát az érdekelt lelkészek megismer-
hetik. Ezért a konvent a miniszter válaszát egész terje-
delmében közölteti a konventi jegyzőkönyvben. 

A tiszántúli egyházkerület fölterjesztése szerint a 
katonai hatóságok, honvédelmiek és közösek, önkényesen 

já rnak el a katonaságnál teljesített szolgálatoknak mind 
igénybevétele, mind díjazása körül. A kerület szolgálati 
és díjazási szabályrendelet alkotására kéri föl a konven-
tet. Á konvent konkrét helyzetrajzot s kimerítő adatokat 
követel be, mert addig nem szólhat a kérdéshez. * 

A kálvinista és a lutheránus egyházak közötti test-
véries jogviszonyt u jabb időben egyesek túlbuzgalma nem 
egy helyen bolygatja, bontogatja. Baranyamegyéből a 
f . -baranyai egyházmegye, Zemplénmegyéből egyik kon-
venti képviselő emelt e tekintetben panaszt a konvent 
előtt, sajnálat tal konstatálván azt, hogy Dunántúl a nagy-
geresdi, Tiszáninnen a kéri egyességet, melyek a szórvá-
nyokban a hittestvéri kölcsönös testvériességet biztosítják, 
a felekezeti béke felforgatásával megsértik s a jelenlegi 
nehéz idők egyházi bajai t a két testvér- egyház közötti 
felekezeti torzsalkodással és indokolatlan lélekhalászattal 
szaporítják. — A konvent sajnálattal értesült a felterjesz-
tésekben fölsorolt bajokról s az ügyet a két prot. egyház 
közösügyei intézésére kiküldött bizottsághoz tette át orvos-
lás végett. 

Más vallási sérelmet terjesztett föl Vadkertről a 
dunamelléki,J Egerből a tiszáninneni egyházkerület. A 
konvent ismételten kifejezi azt az elvi álláspontját , hogy 
csak oly vallási sérelem terjeszthető fel hozzá, melyben 
a jogorvoslatot az alsó hatóságok eredménytelenül kísér-
lettek meg ; mert a konvent csak olyan esetekben, mint-
egy felebbezésileg léphet közbe, ahol az alsóbbfokú ható-
ságok nem szolgáltattak törvényszabta jogorvoslatot ; 
ilyenkor is a felpanaszolt esetet okmányolva és részle-
tesen föl kell tárni a konvent előtt, hogy (közbeléphes-
sen. — A fölpanaszolt két esetet a konvent visszatette 
az alsóbb egyházi hatóságokhoz, hogy saját hatáskörük-
ben intézzék el. 

Fejes István egyetemes énekügyi bizottsági elnök 
ama jelentését, hogy az Énekeskönyv reviziója ügyét 
ismét munkába veszi a bizottság, a konvent örömmel 
vette tudomásul ; egyszersmind intézkedett az előmunká-
latok költségeinek fedezéséről is. 

Utoljára a közigazgatási bizottság jelentései kerültek 
szőnyegre, melyeket, a betegsége miatt távolmaradt Bartha 
Lajos helyett Dézsi Gyula esperes, erdélyi képviselő ter-
jesztett elő. 

A tiszáninneni egyházkerület a rendkívüli egyházi 
adó kivetésének egyik részlet kérdését zsinati tárgyul 
kívánja előjegyeztetni. A bizottság is ezt javasolja. A konvent 
Szilágyi Dezső, Kun Bertalan, Meczner Béla felszólása 
után az ügyet zsinati törvényhozási tárgyul előjegyezteti. 
Hasonlót határoz a szintén Tiszáninnenről jött ama föl-
terjesztésre, mely a lelkészválasztási törvény javí tását 
indítványozza. 

A kolozsvári szeretetház ügyében, a fentar táshoz 
való hozzájárulás céljából a mult évi konvent felhívására 
elutasító választ adott a tiszáninneni, tiszántúli és dunán-
túli egyházkerület és nem nyilatkozott még a másik kettő. 
— A konvent ez utóbbiakat nyilatkozattételre újból fölhívja. 

Sass Béla jelentését arról, hogy a konvent ügyira-
tait a tiszántúli egyházkerület levéltárában külön szekré-
nyekben rendezte, a bizottság javasla tára a konvent tu-

* Megjegyzem, hogy a konvent már több ízben és jelen-
legi ülései folyamán is nem egyszer és nem egy kérdésnél volt 
abban a helyzetben, hogy a felterjesztések, folyamodások vagy 
megkeresések konkrét tényállás felsorolása, esetek megjelölése s 
általában az ügy okadatolt kifejtése nélkül, csak úgy általánosság-
ban, szabatos megjelölés nélkül terjesztetnek föl hozzá. Pedig így 
nem lehet bölcsen és helyesen határozni. Nagyon helyén volna, ha 
az alantas hatóságok és közegek szabatosabban megjelölnék nem-
csak a petitumot, hanem annak indokait is. Sserk. 



domásul veszi s a levéltárat kezelő jegyzőnek fáradsá-
gáért köszönetet szavaz. 

A gazdasági munkások és cselédek vasárnapi mun-
kaszünete ügyében a f.-szabolcsi egyházmegye a tiszán-
túli egyházkerület útján védelmet kér e szegény munkások 
és cselédek számára, a kikkel nem keresztyénvallású gaz-
dáik, a gazdái hatalom alapján vasárnap is dolgoztatnak. 
A bizottság a kultuszminisztérium útján átiratot indítvá-
nyoz a belügyminisztériumhoz e társadalmi baj orvoslása 
végett. 

A javaslat érdekes vitára szolgált alkalmul, melyben 
gróf Tisza István előre bocsátja azt, hogy mivel hazánk-
ban csak a gyári ipari munkásokra van kiterjesztve a 
vasárnapi munkaszünet, ennek a kedvezménynek a mezei 
munkásokra való kiterjesztése közigazgatási úton nem 
kérelmezhető. A bizottság javaslatát tehát ezért sem fo-
gadhatja el. De elvi szempontból is ellenzi a javaslatot, 
mert a protestáns elvi állásponttal nem tartja megegvez-
tethetőnek, hogy törvénynyel kényszerítsenek valakit a 
vasárnap megszentelésére. Itt az egyháznak s különösen 
a papságnak társadalmilag kell oda hatni, hogy a refor 
mátus hívek SSLját jóakaratukból, önként tartsák meg a 
vasárnapot. — Szilágyi Dezső szintén nem pártolja a 
bizottság javaslatát, de Tisza gróffal szemben kiemeli, 
hogy itt nem arról van szó, hogy a református hívek 
nem ünneplik meg a vasárnapot, hanem arról, hogy nem 
keresztyén földesurak, a gazdai hatalomból kifolyólag va-
sárnap is dolgoztatnak cselédjeikkel és napszámosaikkal. Ez 
pedig egészen más dolog. Mivel azonban a kérdés nem-
csak vallás-erkölcsi, hanem mélyen belevág a szociális 
politikába és a szegődvényi jogba, ő is oda konkludál, 
hogy most még nem időszerű az illetékes helyre, a tör-
vényhozáshoz orvoslásért folyamodni. Meczner Réla azt 
sürgeti, hogy de bizony forduljunk az országgyűléshez, 
mert ez a fontos kérdés oda tartozik. György Endre sze-
rint is a törvényhozás elé tartozik az ügy, de még éret-
len és inkább társadalmi. Hagyjuk hát most, ne bolygassuk. 

A konvent erre a bizottság javaslatát mellőzte; a 
felső-szabolcsi szegény kálvinista cselédeket pedig békén 
csigázhatják ezután is az ő nem keresztyén földesuraik. 

Az erdélyi egyházkerületet a mult évi konvent arra 
utasította, hogy a lelkészi minösitvényekct az egyházi 
törvény értelmében ne csak a püspökkel, hanem a fő-
gondnokkal is irassa alá.— A bizottság javaslatára a kon-
vent megnyugvással vette tudomásul, hogy az erdélyi 
egyházkerület a konvent eme felhívásának eleget telt. De 
az erdélyi igazgató-tanácsnak azt a fölterjesztését, hogy 
a lelkészválasztási törvényt revizió alá vegyék, mert az 
nem egységes, nem szabatos és nem eléggé világos : a 
konvent nem tette magáévá. Pedig dr. Bartók György 
püspökhelyettes nagyobb felszólalásban bizonyítgatta az 
erdélyi felterjesztés jogosultságát és szükségességét. 

Néhány apróbb ügy elintézése után a konvent Kun 
Bertalan imájával befejeztetett. Tisza Kálmán világi el-
nök köszönetet mondott a konvent tagjainak az igazán 
buzgó kitartásért; Szász Károly püspök az elnökségnek 
köszönte meg a bölcs és tapintatos vezetést. 

Záradékul fölemlítjük, hogy a konvenii bíróság 
április 11. és 12-dik napjain tartotta üléseit. Öt ügyben 
bíráskodott, melyek között kettő volt érdekesebb s egy-
szersmind az illetőkre nézve elég szomorú. Begedy István, 
istvándi lelkészt és volt esperest lelkészi és esperesi álla-
sától végleg megfosztotta; Fáncsik János, naszályi lelkészt 
oltani hivatalából végérvényesen elmozdította. 

Lelkészértekezlet^ közgyűlés. 
A felsö-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészértekez-

leti közgyűlését április 6-án tartotta Sajószentpéteren, hol 
Vadászy Pál esperes elnöklete alatt 37 lelkipásztor s 3 
tanító jelent meg. 

Alkalmi ének és Beregszászig Ferencz áhitatos imája 
után Vadászi Pál esperes tartotta meg terjedelmes elnöki 
megnyitóját, mely eszméinek gazdagságával s nagyon is 
korszerű voltával hatott lelkünkre. Emel, buzdít, lelkesít 
mindnyájunkat egyetértésre, kitartásra; mert a mi mun-
kálkodásunkon fordul meg anyaszentegyházainknak bol-
dog felvirágzása. Jelszavunk legyen a régi: »Ora et la-
bora.« 

Az elnök ezután jelentést tett arról, hogy a kitű-
zött pályakérdésekre 1—1 pályamunka érkezett. Az 
egyik 27 ív terjedelmű. Címe »Az egyházlátogatás (Ca-
nonica visilatió)« Jeligéje: Rend a lelke mindennek! 
(Közmondás). Bírálat végett kiadatott : Horváth János, 
Mindenszenti Imre és Tóth Menyhért tagoknak. A másik 
Korfirmációi beszéd imával. Jeligéje: »Nem az öröm, nem 
a nyugalom az élet célja, hanem a munka, vagy egyál-
talában nincs semmi cél N (Aeurbach). Bírálják: Bodnár 
István, Doktor Gyula, Kőrössy István értekezleti tagok. 
Mindkét, munkáról irandó bírálat legközelebbi közgyűlé-
sünkön fog felolvastatni. 

Majd alapszabályaink értelmében olvastatott két 
emlékbeszéd, néhai Simon Károly és Debreczeni Gábor 
elhunyt lelkésztársaink felett. Az elsőt Elek József, bá-
bonyi lelkész, a másodikat Bartha Mihály, vámosi lelkész 
és egyházmegyei főjegyző tartotta. Mi valódi lelki élvezettel 
s fájdalmas érzéssel hallgattuk végig s a köny meg-meg-
csillámlott szemeinkben, midőn bemutatták elhunyt je-
leseink élet- es jellemrajzát. Az első szerényebb körben 
élt, de hivatása magaslatán állott, a kit az élet sokféle 
baja, csalódása sem volt képes megtörni; sőt boldog és 
megelégedett volt mindhalálig. A másik, mint 57 éves 
lelkipásztor és 22 évig hűséggel sáfárkodó nyugalmazott 
esperes már nemcsak a miénk, de a kerületé, a főisko-
láé, sőt az egész hazai protestáns közönségé is volt, ki 
a zsinaton mint bölcs törvényhozó két ízben is képvi-
selte szeretett egyházmegyéjét. Szelíd lelkületében bölcs 
szigort, — önkormányzati jogaink hangoztatásában min-
denkor bátor föllépést tanúsított mint lelkész és espe-
res. Szegény egyházát felvirágoztotta; sok bajjal küzdő 
egyházmegyéjét magas fokra emelte. Katonai rend és 
pontosság uralkodott keze alatt és csak .így történhetett 
meg, hogy domesztikai hátralékkal 19 év óta a mi egy-
házmegyénk soha nem tartozott. Alapított tekintélyes 
gyűléstartási alapot; szervezte az egyházmegyei özvegy-
és árvatárat, melynek tőkéje ma már majdnem 18,000 
forint, s mely egy-egy özvegynek 100 frt segélyt adhat, 
Mint ember és családfő nyájas, szeretetteljes volt. Szavá-
ban soha kételkedni nem lehetett. Szerény helyzetében is 
munkás takarékossággal szép vagyont hagyott övéinek, s 
emellett alapítványokkal is megörökítette nevét. 

A szépen megírt, tanulságos két emlékbeszéd emlék-
könyvbe vétetett, szerzőiknek pedig jegyzőkönyvi köszönet 
szavaztatott. 

Miután sajnálattal tapasztalta közgyűlésünk, hogy 
még mindig akadnak e^'yes lelkészek, a kik sem megje-
lenni, sem elmaradásukat elfogadható okkal igazolni sem 
tartják érdemesnek,— megbotránkozásának adva kifejezést, 
egyhangúlag kimondta értekezletünk, hogy ha jövőben is 
hasonló esetek fordulnának elő, nem elégszik meg a 
2—2 frt bírság megfizetésével, hanem ezt hatványozott 
mértékben fokozva, még jegyzőkönyvi megrovással is suj 

te 



tani fogja az illetőket s neveiket esetről-esetre kinyomatni 
kéri az egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvében. Mert 
bizonyára az idők viharos járása nemcsak megnehezedett 
felettünk, hanem már itt ott nagy mértékben érezzük is 
annak romboló voltát, a miért is kivétel nélkül minden-
kinek csatasorba kell állnia, hogy a veszedelemnek tova 
ter jedését— az evangéliumi fegyvereível harcolva — meg-
akadalyozzuk ! 

Majd alólírt indítványa olvastatott azután az orszá-
gos léllcész- özvegy- árva- gyámintézet és a domesztikai, évről-
évre szaporodó hátralékok megszüntetése tárgyában. Ez 
— rövid kivonatban — arra kéri a fölöttes hatóságok útján 
a konventet, hogy miután úgy az egyiknél, mint a másik-
nál alig van 5 —6 egyházmegye (Ung, Torna, Borsod stb). 
Magyarországnak 55 egyházmegyéje közül, melyben a 
kivetett özvegy-és árvatári köteles fizettségek s a domesz-
tikai járulékok is a legutolsó fillérig befizettettek volna, — s 
1897-ben is az elsőnél 16.550 frt, az utolsónál még en-
nél is nagyobb összeg volt hátralékban: indítványozzuk, 
hogy mondja ki a konvent nemcsak az erkölcsi, de az 
anyagi felelősséget is a hátralákos egyházmegyékre; — 
mert az mégis csak elszomorító, hogy akkor, a mikor mi 
— másoknál jóval szegényebb lelkészek és egyházak — 
tartozásunkat mind kifizetjük, vagy helyettünk pontosan 
— visszafizetés kötelezettsége mellett — kifizette az egy-
házmegye — a legtöbb egyházmegye még mindig meg-
tűri a hátralékot, a miből aztán nemcsak ezrek, de tíz-
ezrek is törlésbe mennek. E közérdekű indítvány egyhan-
gúlag elfogadtatott. 

Majd következett a külső-somogyi egyházmegye át-
irata, mely csatlakozásra hívja fel az összes egyházme-
gyéket, indítványozván, hogy a kiutalványozandó állam 
segélyeket kisebb javadalmazási! lelkészeink és tanítóink 
ne az adóhivatalból, hanem az egyházmegyei hatóság 
útján vegyék át. — Mi ez indítványt csak elvben helye-
seljük, miután a jogsérelmet nem annyira ez intézkedés 
okozza, mint az, hogy ilyen lealázó feltételek mel-
lett is el kellett azt fogadnunk. Jobb lesz az adóhivatalok 
útján jutni az államsegélyhez, mert az pontosan fizet, 
míg — a tapasztalásból kiindulva — hatóságaink talán 
jóval később osztanák ki az utalványozott államsegélyt 
s fizetéses hivatalnokokat is kellene tartani. Ily értelmű 
vélemény terjesztetik fel az egyházmegyei közgyűléshez 
elfogadás végett. 

E kérdéssel kapcsolatban Bartha Mihály indítvá-
nyozta, hogy kéressék fel a felettes hatóságok útján a 
konvent, hogy .legfőbb intézkedési jogának gyakorlatában 
a domesztikai tőkés segélyek kiutalványozásánál ne mél-
tóztassék a kerületi pénztárakra — azoknak megkérde-
zése nélkül — olyan nagy összegek kifizetését utalni, a 
mely sokszor erejüket is felülmúlja; mert kölcsönre szo-
rult, építkező egyhazaink még kötvényre sem kaphatnak 
sajátjukból kölcsönt — akkor, midőn a domesztikának a 
földhitelintézetnél százezrei vannak elhelyezve. 

Mindvégig érdekes és tanulságos vitát eredményezett 
a Fejes István által felvetett parókhiális könyvtárak kér-
dése, mely vitában legkitűnőbb szónokaink vettek részt. 
Igaz, itt mindenki szeretné fölállítani a parókhiális könyv-
tárakat egyszerre, s ha mégis a minduntalan utunkban 
álló de és de legalább 9 esztendőre elodázni vélemé-
nyezi a rendkívül fontos kérdés gyakorlati megvalósítását, 
— mentsen ki bennünket egyházainknak ezerféle szükséglete 
s földhöz ragadt szegénysége. Hanem 9 év múlva, a mikor 
talán lelkészeink és egyházaink is államsegélyben része-
sülnek : bizonyára a jobb sors azonnal megvalósítja a 
parókhiális könyvtárakat. Az indítványozó lelkészt azon-
ban szivünk melegével üdvözöljük. 

E kérdéssel összefüggésben a »Sárospataki Lapok« 
ügye is kedvező megoldást nyert. Értekezletünk e lap 
olvasását és járatását saját kebelében kötelezőnek mondta 
ki. Sőt tovább megy, s az egyházmegyei közgyűlés elfo-
gadása esetén indítványozni fogja a kerületen, hogy te-
kintettel arra. hogy az ellenünk megindított hajsza s az 
új törvények óta sajnosan érzett veszteség veszedelemmel 
fenyegeti anyaszentegyházunkat; tekintettel arra, hogy a 
lelkeket ébresztgetni, az egyházi és iskolai viszonyokat 
élénk figyelemmel kisérni ma elmulaszthatlan kötelessége 
minden lelkésznek; és végül tekintettel arra, hogy a 
»Sárospataki Lapok* úgy tisztes múltjánál, mint jelenlegi 
állásánál fogva megérdemli az egyházkerülettől a hathatós 
pártfogást: vegye azt hathatós védelmébe; vesse fel a 
»hivatalos közlöny* cím eszméjét is, s hasson oda, hogy 
ne legyen kerületünkben sem lelkész, sem tanító, sem 
egyházmegyei és kerületi gondnok és tanácsbiró, a ki ne 
olvasná e lapot, mert annak fenmaradását égető szükség 
parancsolja. Indítványozzuk, hogy valamely hason célra 
rendeltetett tárból adjon a kerület e lapnak évi rendes 
szubvenciót; — mert örök szégyenünk lenne mind ne-
künk, mind az egyházkerületnek, ha épen most enged-
nénk kimúlni e lapot, midőn a közelgő veszedelem ajtónk 
előtt áll. 

Megbotránkozással vette tudomásul értekezletünk az 
elszomorító tnegyaszői reform, kántor-tanító esetét, ki róm. 
kath. nőt vévén feleségül, reverzálist adott magáról, hogy 
születendő gyermekei róm. kalh. vallásban fognak nevel-
tetni. — Egyhangúlag indítványozni fogjuk, hogy az egy-
házmegyei és az egyházkerületi közgyűlés mondja ki, 
hogy az olyan felekezeti tanítót, a ki vallásáról megfe-
ledkezve, születendő gyermekeit más felekezetnek adja 
á t : haladéktalanul vonja fegyelmi vizsgálat alá. mert az 
olyan ember nem méltó arra, hogy gyermekeink tanítója 
legyen s egye kenyerét annak az egyháznak, a melyet 
nem átallott megtagadni. 

Majdnem 5 órai hosszas, de tanulságos tanácskozás 
után közös ebédre gyülekeztünk, hol szebbnél szebb pohár-
köszöntőkkel fűszereztük az ebédet; s alulirt indítványára 
Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter urat táv-
iratilag üdvözöltük. 

Jóleső örömmel jegyzem fel, hogy Felső-Borsod-
ban az értekezletek iránt évről-évre nagyobb az érdek-
lődés, s ma már nagyszámú világi közönség is megszo-
kott azokon jelenni. 

Adja Isten, hogy üdvös határozatainkon megnyugod-
jék az Ő kegyelme és Szent Lelke! 

Kápolna. Szuhay Benedek, 
értekezleti jegyző. 

Rendkívüli államsegélyek esekélyjavadalmú 
lelkészek számára. 

(Folytatás és vége.) 

IV. T i szántú l i egyházkerüle tből . Fodor Benjámin, 
hajdudorogi 1. 150 frt, Sebeők István, nyír-acsádi 1. 200, 
Asztalos Sándor, csorvási 1. 100, Pánczél József, bánfal-
vai 1. 100, Somogyi Lajos, békés-sámsoni 1. 120, Tomka 
Károly, hertelendy-falvai 1. 120, Tóth Sámuel, nagy-maj-
1 áthi 1. 80, Batta Ferdinánd, nagy bégányi I. 150, Bereczky 
János, hetei 1. 120, Baros Sándor, sáros-oroszii 1. 50. Dajka 
Ignácz, baranglábi 1. 50, Deli Tamás, tivadari 1. 80, Jászter 
József, makasjánosii 1. 150, Kiss Péter, benei 1. 100, 
Kölcsey Zsigmond, bilkei I. 100, Lánczy Béla. dédai 
1. 50, ifj. Lánczy József, halábori 1. 50, Miklós József, 



macsolai 1. 50, Peterdi Pál, surányi 1. 100, Róthe Lajos, 
asztélyi 1. 50, Sütő Miklós, kajdanói 1. 200, Tariska Lajos, 
balazséri 1. 150, Bokros Benedek, hegyköz-száldobágyi 
1. 130, Doma Gyula, puszta-újlaki 1. 150, Falusi Károly, 
mező-telegdi 1. 80, Háger Miklós, darvasi 1. 50, Józsa 
Gábor, pósalaki I. 50, Kiss Antal, berettyó-szentmártoni 
1. 120, Szokolai Béla, hegykóz-kovácsii 1. 120, Szűcs 
László, vértesi 1. 100, Balogh Imre, kéci 1. 200, Bán 
Sándor, szentjóbbi 1 130, Csuka Ferencz, apátkeresztúri 
1. 200, Debreczeni László, felső-ábrányi 1. 100, Jakab 
József, ér-adonyi 1. 100, Lénárt Péter, ujlétai 1. 50, 
Molnár József, értarcsai 1. 100, Nagy Sándor, poklos-
teleki 1. 50, Rátz Lajos, micskei 1. 50, Sipos János, 
tőtii 1. 100, Szabó József, alsó-vedres-ábrányi 1. 200, 
Takács Zsigmond, gálos-petrii 1. 100, Thamássy Lajos, 
ér-olaszii 1. 120, Árokháti Béla, gvürei 1. 70, Bakos Kál-
mán, bács-aranyosi 1. 150, Bakos Pál, szakolyi 1. 150, 
Bakó István, thuzséri 1. 50, Balogh Ferencz, demecseri 
1. 100, Barcsa Endre, piricsei 1. 100, Biró János, anarcsi 
1. 100, Csatáry Zsigmond, sényői 1. 150, Czövek János, 
komorói 1. 100, Dúcs György, beszterczi 1. 140', Erdélyi 
Imre ramocsaházi 1. 120, Farkas Miklós, székelv'i 1. 80, 
Fekésházy Gyula, nagy varsányi 1. 100, Görömbey István, 
cserepes-kenézi 1. 200, Hódy János, vasmegyeri .1. 100, 
Kolos Barna, ajaki 1. 150, Kovács Zsigmond, thassi 1. 100, 
Kristan Sándor, besenyődi 1. 100. Lőrinczy István, őrme-
ző-ladányi 1. 200, Mezőssv Pál, lövői 1. 140, Molnár 
Ferencz, orosi 1. 120, Molnár Miklós, bákai 1. 100, Nagy 
István, gemzsei 1. 120, Nagy Kálmán, lövő-pefrii 1. 200, 
Nagyváthy Ferencz, keéki I. 100, Nemes István, petne-
házai 1. 200. Ormós István, eperjeskei 1. 100, Papp Károly, 
laskodi I. 70, Pásztor István, kálló-semjéni 1. 100, Por-
zsolt Ádám, tisza-szentmártoni I. 70, Sipos Mihály, kótaji 
1. 50, Szabó Aladár, apagyi 1. 70, Szakács József, kis-
létai 1. 80, Szentpétery István, mogyorósi 1. 50, Szitha 
József, papi 1. 140, Tóth Gábor, nyir-bogdányi 1. 120, 
Turóczy^ Gyula, karászii, 1. 150, Újlaki Béla, nyir-jákói 
1. 150, Újlaki Lajos, benki 1. 70, Urbán Dezső, ó-fehér-
tói 1. 50, Zsindely Jenő, raádi 1. 160, Végh János, ber-
keszi 1. 50, Szász Gusztáv, tisza-szalóki 1. 150, Szent-
miklósy József, rákóczi-i 1. 200, Biki Ferencz, gyulai 
1. 50, Bodnár Béla, fekete-pataki 1 50, Csemák István, 
tamásváraljai i. 50, Deák Mihály, tisza-keresztúri 1. 200, 
Fekete Károly, tivadari 1. 200, Győrfy Ede, göcfényházai 
1. 160, Győry László, nagv-tarnai 1. 150, Király Antal, 
tisza-bökényi 1. 200. Koncz Sándor, dolhai I. 50, Kósa 
Aladár, tekeházai 1. 80, Kürthi Károly, dabolczi 1. 50, 
Ladányi Endre, fancsikai 1. 150, Nyiri István, csepei 
1. 200, Sarkady Mihály, tisza-újlaki lelkész 100, Sárkány 
Lajos, fekete-ardói 1. 60, Szabó József, péterfalvai 1. 200, 
Szekeres Sándor, forgolányi I. 100, Szép Ferencz, tisza-
újhelyi 1. 100, Szük Ferencz, túr-terebesi I. 80,_ Szűk 
Sándor, verbőczi 1. 80, Balajthv Károly, szamoskórodi 
1. 120, Balogh István, kis-kolcsi 1. 50, Barkász Albert, 
inéhteleki 1. 110. Bartók Károly, patóházai 1. 80, Bod-
nár János, kakszentmártoni 1. 100, Bodor Pál, tiszta-bereki 
1. 100, Bottyán Pál, lázárii 1. 50, Dobos József, uszkai 
1. 90, Gál Péter, sárközi I. 200, Hajdú Albert, udvarii 
1. 120, Joó Kálmán, szárazberki 1. 50, Kató Béla, amaczi 
1. 50, Kiss Sándor, misztótfalui I. 60, Kócsy Péter, nagv-
hodosi 1. 150, Kürthy Károly, garbolczi J. 150, Molnár 
Lajos, kis-peleskei I. 100, Nagy Károly, vámfalui 1. 50, 
Papolcy Zoltán, apai 1. 50, Papp József, adorjáni 1. 150, 
Pásztor István, magosligeti 1. 200, Szabó Károly, sárköz-
újlaki 1. 150, Szentgyörgyi Zsigmond, homoki 1. 150, 
Szobonya József, batizi I. 50, Tóth Dániel, pagv-kójesi 
1. 70, Vajda Mihály, pettyéni 1. 80, Varga Zsigmond, 

kis-hodosi 1. 100, Csighy István, kraszna-szentmiklósi 
1. 150, Darcsi Bertalan mérki I. 80, Kéry Pál, paposi 
1. 200. Király István, ó-pályi 1. 80, Kósa Ede, jármii 
1. 120, Lányi Kálmán, hodászi 1. 90, Nagy Károly, ér-
dengelegi 1. 200, Sárközv Ignácz parasznyai I. 200, Szabó 
Menyhért, kaplonyi I. 80, Szenczy Ferencz, ilki I. 100, 
Takács Ferencz, szaniszlói 1. 50, Tukacs Albert, doma-
hidai 1. 90, Veress Imre, irinyi I. 200, Vityi Bertalan, 
herei I. 100, Fogarassy Bálint, radna-lippai 1. 150, Gaál 
György, fekete-tóti 1. 170, Hunyadi László, m-gyoroki I. 120, 
Kálmán Béla, szakáli 1. 110, Nagy Elek. sonkolyosi 1. 100, 
Szabó József, borossebesi 1. 130, Szathmári István, magvar-
remetei I. 120, Váczy Dezső, bél-zerindi 1. 120, Vadas 
Gyula, csermői 1. 130, Andorkó Sándor, darnai 1. 100, 
Becsák Sándor, simái 1. 100,' Bélteky Gyula, császlói 
1. 80, Csépke Péter, ricsei 1. 80, Csiszár István, zsaro-
lyáni 1. 80, Csorba Barnabás, puszta-daróczi 1. 100, Dávid 
Sándor, nagy-szekeresi 1. 150, Fekete József, fülpös-daróczi 
1. 70, Fülöp Lajos, tatárf'alvai 1. 100, Gvarmathi Gábor, 
kis-naményi I. 50, Jakab Antal, penyigei 1. 100. Juhász 
József, géberjéni I. 100, Kazav Gyula, gyiigyei 1. 50, 
Losonczy Gusztáv, komlódtótfalui, 1. 100. Lovass Sándor, 
nábrádi 1. 70, Nagy Bernát, czégény-dányádi 1. 50, Nyiri 
Gyula, rápolti I. 100, Pótor Dániel, szamos-üjlaki I. 100. 
Szabó Lajos, fülpösi 1. 50. Szabó Sándor, hérmánszegi 
1. 50, Szeőke József, nagy géczei 1. 50, Szilva István, 
számos-becsi 1. 70, Tóth Benedek, csenger-új falui I. 80, 
F. Varga Lajos, majtisi lelkész 100; összesen 181 lelkész 
19,600 forintot. 

V. Az erdély i egyházkerüle tbő l . Csiszér Pál. 
harrói 1. 80 frt, Gál Sámuel, v.-hunyadi 1. 90, Fülöp 
Gyula, ó.-b.-kitédi 1. 50, Péter Albert, u.-rápolti I. 100 
Thamó Gyula, alpestesi 1. 80. Botha Sándor, bácsii 1. 60. 
Albert Imre, klopotivai 1. 80, Vásárhelyi Lőrincz, őralya-
b.-falvai 1. 50, Tankó József, borbereki 1. 25, Veress Sán-
dor, sárdi 1. 100. Jakab Károly, benedeki 1. 120, Ferenczi 
István, zalathnai I. 100, Gruzda Domonkos, tövisi 1. 100, 
Kovács József, gerend-keresztúri I. 100, Fehér István, 
detrehemi 1. 100, Pap István, székely-kocsárdi 1. 120, 
Pap Dávid, nagylaki 1. 120, Solymosi Károly, m-gombási 
1. 50, Asztalos György, torockó-szt-györgyi 1. 30, ifj. Moóré 
Karoly, lőrinczrévei 1. 50, Vinczi Domokos, csekelakaí 
1. 100, Miklósi József, szt-mihályfalvai 1. 150, id. Moóré 
Károly, m.-bükkösi 1. 50, Benedek Ferencz, torda-turi 
1. 70, Bertalan József, ar.-polyáni 1. 50, Tunvogi János, 
istvánházai 1. 100, Csiki József, m.-záhi 1. 30, Demeter 
Zsigmond, sz.-földvári 1. 100, Simon Antal, bágyoni 1. 80, 
Barabás Árpád, magyaró-kereki 1. 250, Sófalvi Miklós, 
damos-jákótelki 1. 200, Demeter Gyula, nyárszói 1. 200, 
Vályi Elek, ketesdi 1. 60, Sebestyén Ferencz, m.-fenesi 
1. 50, Ágoston György, gy.-vásárhelyi 1. 50, Régeni Ferencz, 
m.-bikai I. 200, Fazekas Lajos, n.-petrii I. 180, Kiss Péter, 
patai 1. 70, Dósa Sámuel, kajántói 1. 80, Székely Sándor, 
szucsági 1. 80, Viski Sándor, kis-petrii 1. 60, id. Szakács 
János, rn.-létai 1. 200, Miháhz Akos, m.-valkói 1. 100, 
Pócsik János, ardói I. 150, Kecskeméthy Kálmán, deés-
házai 1. 50, Lőfi Pál, egrespataki I. (;0, Técsi József, szi-
lágy-paniti 1. 50, Bod László, szeéri 1. 50. Versényi Miklós, 
görcsöni 1. 50, Barabási Lajos, völcsöki 200, Patay Lajos, 
m.-goroszlói I. 50. Borbély Sándor, ilosvai I. 100, Béczi 
Miklós, badad-nádasdi 1.150, Ferenczi Endre, n.-mőni 1. 100, 
Fejér Ferencz, lompérti 1. 80, Török Ferencz, érmindszenti 
1. 100, Ferenczi Gyula, szilagyszegi I. 80, Vass Lajos, rá-
toni 1. 250, Szilágyi János, lecsméri I. 100, Székely Ár-
pad, sz.-borzási 1. 50, Diószeghy Mór, er-kavási 1. 130, 
Kovács Ferencz, tasnád-szántói 1. 130, Szász Ferencz, 
kusalyi 1. 50, Kiss Pál, sülelmed-czikói 1. 50, Máléka Jó-

M* 



zsef, bürgezdi 1. 150, Molnár Gyula, somlyó-újlaki 1. 80, 
Tunyogi Béla, bádoki I. 80, Veress Károly, deésaknai 
1. 50. Nagy Lajos, dobokai I. 100, Kovács Gyula, domo-
kosi 1. 100, Almási Sámuel, felső töőki 1. 150, Soós Ká-
roly, h.-láposi 1. 150, Nagy Imre, kendi-lónai 1. 80. Nagy 
József, kérői lelkész 150, Hatházy Ferencz, kidéi 1. 100. 
id. Szabó Lajos, kotló-katalini 1. 150, Csákány Miklós, 
m.-köblösi 1. 200, Rigó György, m.-macskási 1. 50, Deme-
ter Kálmán, m.-n.-zsombori 1. 50, Szakács István, páncél-
csehi 1. 100, Vadas Albert, válaszúti 1. 130, Solymossv 
Miklós, kozárvári 1. 80, Gáspár Sámuel, a.-szováthi 1. 250, 
Csejdi Ernő, árpástói I. 50, Baló Bálint, baczai 1. 60, 
Fekete Gerő, szász-nyiresi 1. 50, Kovács Gábor, sz.-mar-
gitai 1. 50, Nagy Ede, ny.-kékesi 1. 70, Máthé György, 
szépkenyerü-sz.-mártoni 1. 100., Pataki Dénes, buzai I. 50, 
Lőrinczv Gábor, m.-kályáni 1. 100, Jakabházi Dániel, 
n.-devecseri I. 200, Sipos Gyula, m.-borzási 1. 80, Pergő 
Márton, v.-kamarási 1. 100, Albert Sándor, m.-palatkai 
I. 100, Szabó József, keszii 1. 60, Nagy Albert, mócsi 
1. 50, Bedeházi János, noszolyi 1 60, Benedek Lajos, 
melegföldvári 1. 100, Bartók Béla, bonczbidai 1. 50, 
Péter Antal, apanagyfalui lelkész 100, Szatmári Sándor, 
kudui lelkész 80, Nemes Ferencz, a.-ilosvai lelkész 50, 
Veres Márton, felőri 1. 50. Simon Zsigmond, málomi 
I. 70, Tőkés József, n-sajói 1. 100, Szentkirályi Lajos, 
naszód-balázsfalvi I. 200, Menyhárd Elek, sz -bré 'ei 1.100, 
Beregszászi Albert, bácsi 1. 80. Muzsnay Károly, sz.-czegői 
1. 100, Polgári Károly, sajó-szt-andrási I. 70, Keresztesi 
Gyula, sófalvi 1. 40, Kövendi Kálmán, m.-fülpösi 1. 80, 
Lőrinczi Miklós, mező-ujlaki 1. 200, Dénes József, m.-böl -
kényi 1. 40, Gergely Lajos , radnófája i 1. 50, Szalma 
Lajos, nagy-ölyvesi 1. 100, Keresztesi Gyula, nagy-eresei 
1. 100, Teleki József, pókai 1. 50, Horváth Ödön, \ köböl-
kúti 1. 40, ifj. Kis Lajos, abafája i 1. 40, Sükösd Mihály, 
mar.-járai 1. 100, Jánosi Béla, beresztelki I. 70, Staudner 
Mátyás, tompái 1 260, Simon Elek, vadasdi 1. 240, Veress 
József, galambodi 1. 250, Muzsnai József, m.-keersztúri 
1. 200, Szőcs Ákos, jeddi 1. 200, Orbán József, bede-szt-
háromsági J. 50, Barthos Gábor, m.-bergenyei 1. 170, 
Albert Miklós, csókái I. 170, Magyari Dániel, kakasdi 
1. 100, Vizi János, csejd-sófalvai 1. 80, Gönczi János, 
tintaházai, 1.100, Ady Sámuel, abadi 1.100, Lőrinczi Lajos, 
csikfalvai 1. 100, Tóth László, ny.-karácsonv-folyfalvi 1.90, 
id. Bitai Mihály, udvarfalvai 1. 100, Derzsi Dénes, m.-köl-
pényi 1. 80, Dali János, k.-szt-miklósi 1.50, Simon Imre , 
havad-ador jáni 1. 50, Molnár Lajos, harasztkereki I. 50, 
id. Rákosi Lajos, lukafalvi 1. 100, Erdélyi Béla, ny.-sz.-
imre-seprődi 1. 70, Székely Sándor, m.-sz.-királvi 1. 100. 
Adorján János, kebele-sz.-iváni 1. 200. Nagy Mózes, sz.-
gericzei 1. 200, Gönczi Sámuel, kelemenlelki 1. 70, Péterfi 
Lajos, torboszlói I. 180, Fábián Miklós, lőrinczfalvai 1. 160, 
Kiss Ferencz, gegesi 1. 130, Soltész Sámuel, cserefalvi 
I. 150, Kovács Nándor, márkodi 1. 60, Sámuel Aladár, 
selyei 1. 40, Nemes Sándor, gyalakuti 1. 50, Sipos Görgy, 
májai 1.150, Rákosi György, ny.-sz.-annai 1.120. Madarasi 
János, szövérdi 1. 70, Nemes Árpád, m.-ugrai 1.200, Zayzan 
János, erzsébetvárosi 1.50, Józsa Ferencz. küküllővári 1.150, 
Hegyi Sándor, bonyhai I. 40, Orbán Gábor, balavásári 
1. 50, Bartha József, mikefalvai 1. 250, Pátkai János, 
sövényfalvi lelkész 120, Bojthe Miklós, szászkisalmási l. 80, 
Vass Ferencz m.-sülyei 1. 80, Muzsnai Sándor, g.-váralyai 
1. 80, Nagy Domokos, kutyfalvi 1. 100, Fábián Domokos, 
egrestői 1. 240, Gönczi Pál, kiskendi 1. 50, Benedek Fe-
rencz, haranglábi 1. 200, Gáspár János, bethlen.-sz.-miklósi 
1. 40, Szabó Ferencz, m.- és ó.-déllői 1. 150, Székely Sá-
muel, buz-bessenyői I. 200, Kósa Károly, m.-péterfalvai 
1. 120, Rákosi József, mikeszászi 1. 150, Bogdán József, 

oláh-újfalusi 1. 100, Solymosi Lajos, rn.-beczei 1. 50, Hegyi 
Péter, homoród-szt-mártoni 1. 100, Baczó Lajos, küsmödi 
1. 100, Mester János, mátisfalvi 1. 100, Tóró Dénes, sz.-lászlói 
1. 150, Böjté Sándor, szolokmai 1. 180, Kovács Sándor, 
telekfalvi 1. 70, Bodor István, újszékelyi 1. 40, Szász Ká-
roly, alsósiménfalvi 1. 50. Fábián Márton, bágyi 1. 40, 
Benedek Pál, beifalvi 1. 200, Bedő András, bikafalvi lel-
kész 250, Lajos János, bögözi 1. 150, Páll Lajos, bözödi 
1. 200, Bartha János, búni I. 130, Csia Kálmán, etédi 1. 50, 
Kádár Domokos, égei 1. 150, Lőrinczi József, farcádi I. 70, 
Biró Áron, f.-boldogasszonyfalvai 1. 100, Soós Farkas , 
fiátfalvi 1. 180, Adorján László, héjjasfalvi 1. 150, Biró 
György, hévizi 1. 150, Szabó Samu, hodgyai 1. 100, Bodor 
József, kányád-jásfalvi 1. 50. Menyhárt András, kecseti 
1. 100, Jakab Albert, kis galambfalvi 1. 50, Fúlöp Kálmán, 
kis-solymosi I. 100, Pál Balázs, kőrispataki 1 130, Bartha 
Imre, száldobosi 1. 100, Kovács Sándor, olasztelki 1. 40. 
Borsai László, bibarefalvi 1. 250, Lőrincz Gyula, kis-
baczoni I. 40, J akab József, fotosmartonosi 1. 240, Faza-
kas Sándor, szacsvai 1. 250, id. Csiszér Gábor, egerpataki 
1. 40, Antal Lajos, lisznvói 1 50, Böjthe Géza, szemerjai 
1. 60, Kolcza Lajos; s.-árkosi 1. 110, ifj. Kovács Antal, 
kilyéni 1. 170, Dávid József, komollói 1. 200, Menyi Já -
nos. s.-oltszerni I. 130, Kiss Lajos, étfalva-zoltáni 1. 120, 
Demeter Mihály, szotyori 1. 140, Barabás Miklós, s -bese -
nyői 1. 150, Havadtői Mihály, angyalosi 1. 140, Szabó 
Dénes. s. zaláni 1. 70, Bartha Károly, feldobolyai lelkész 
80, Kolumbán Ferencz, s.-szentkirályi lelkész 50, Takács 
Károly, kökösi lelkész 70, Vass Lajos, s.-bodoki 1. 100, 
Csiszér Zsigmond, kálnok-kőröspataki 1. 100, Demes Pé-
ter, kis-borosnyói I. 100, Szabó Ferencz, bodolai 1. 30, 
Magyari Károly, gidófalvi 1. 50, Czeglédi János, rétyi 1. 50, 
Jancsó Elek, pakéi 1. 60, Péter Károly, szörcsei I. 80, 
szeremlei Császár Lajos, czófalvi I. 120, Havadtői Gerő, 
körösi 1. 60, Kovács Ödön, teleki 1. 30, Szakács János , 
karainai 1. 280, Kökösi Sándor, ikafalvi I. 100, Jáni La-
jos, kézdi-mártonfalvi I. 130, Zayzon Lajos, felső-torjai 
1. 40, Kelemen Győző, márkosfalvi I. 8 0 ; összesen 244 
lelkész 25.625 forintot. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Schell Hermann, würzburgi róm. kath. theologiai 

tanár iratai immár az indexbe, a tiltott könyvek pápás 
jegyzékébe kerültek. Az index-kongregáció tiltó határo-
zata 1898. december 18-án kelt, s pápai megerősítése 
után való közzététele, jól érthető indokokból, mindenfelé 
nagy föltűnést keltett az irodalom és a sajtó terén egy-
aránt. Schell 1884 óta tanára a würzburgi tudomány-
egyetem r. kath. theologiai fakultásának. 1896. október 
havában tartott rektori beszédével tűnt föl legújabban, a 
melyben a Taxii-féle szédelgés leleplezésekor, az egyetem 
új kollégiumi épületének fölavatása ünnepen a hiszékeny-
séggel szemben szabadságot sürgetett a r. katb. theológia 
számára.* A pápás német sajtó, p. o. a Germania, eleinte 

* E beszédében többek között ilyen tételek találhatók : >Auch 
die Theologie kennt nur eine Gebundenheit. námlich die an die 
Thalsachen, auch die Theologie kennt nur ein Criterium : das 
des Thatsáchlichen: dass sich die Sache eben mit der Vernunft und 
den Grundsatzen aller Erfahrungen, sowie allén Denkens in Über-
einstimmung befinde. Auch die Theologie kennt nur eine Schranke 
fiir die wissenschnftliche Freiheil. nahmlich die Wahrheit, die man 
bereits als solche erkannt hat, und sie erkennt fernerhin als Wahr-
heit nur das an, was sich in der Thatsáchlichkeit nachweisen lásst, 



magasztalta; de a mint a bajor ultramontán párt elfor-
dult tőle, Korúm püspök, Sehell műveiből vett 40 tbe-
zissel Rómába sietett s kieszközölte e műveknek az in-
dexbe való fölvételét. A Germania alig akart hitelt adni 
a hirnek és váltig vitatta, hogy »Sehell műveiben semmi 
sincsen, a mi a r. kath. dogmában nem foglaltatnék«. 
Később azonban kiderült, hogy a trieri Krisztus-köntöst 
kiállító Korúm püspök segítségével főleg a jezsuiták szor-
galmazták Sehell professzor elitéltetését. 

A mint az megtörtént, a Germania is megváltoztatta 
nézeteit, azt állítván, hogy már a dogmatika 2-ik köteté-
nek megjelenése alkalmával merültek föl komolyabb ag-
godalmak Sehell műveinek használhatósága tekintetében. 
Sehell aztán állítólag theologiai tételeinek igazhitüsége 
tekintetében Manning biboros müveiben keresett mene-
déket s az ű. n. amerikánizmusnak Németországban való 
meghonosítására törekedett. A mint azonban a pápa feb-
ruár 21-én, Gibbons baltimorei bíboroshoz intézett iratá-
ban »tévedésnek* minősítette az amerikánizmust, — 
Sehell tanárt is el kellett Ítélnie. A pápának az ameriká-
nizmust elitélő brevéje Schellt is az indexbe juttatta. S 
az a Sehell, ki még február 27-én azt mondotta hallgatói-
nak: »Elő az igazsággal! Csak ha más vallásokat, véle-
ményeket és felekezeteket megértettünk, érthetjük való-
jában a keresztyénséget. S bár tévedni emberi dolog, a 
szuperioritást vagy legalább is a paritást a kutatás szabad-
sága nélkül soha el nem érhetjük. Engem azonban min-
dig és mindenütt az igazság szolgálatában fognak találni U 
— az a Sehell mar a következő napon Canossába indult, 
sőt márczius 4-ikén engedelmes alávetését jelentette be. 
így hazudtolta meg ő maga azt a tételét, hogy »a theoló-
giának is csak egy korlátja van, s ez az igazság, s igaz-
ság csak az, a mi tényleg be is igazolható * Theologiai 
tanártársainak aztán megígérte, hogy tanát az egyházi 
tannal össze fogja egyeztetni és Róma Ítéletének magát 
aláveti. Ez alapon aztán az egyházi hatóság a további 
lépésektől elállott; sőt megengedte, hogy a klerikusok to-
vábbra is látogassák Sehell előadásait. 

Hallgatói előtt március 4-ikén így indokolta a maga 
eljárását: Alávetettem magamat az egyház főpásztori hiva-
talának, s ezzel azt tettem, a mi nekem, mint r. kath. 
papnak, az egyház iránti hűségből eredő kötelességem. 
Az igazság iránt való érdekből tettem azt ; mert igazság 
és egyháziasság elválaszthatatlan egymástól. Mint róm. 
kath. keresztyénnek és theol. tanárnak mást nem lehetett 
tennem.« Hogy alávetette magát a pápa Ítéletének, az nem 
jelenti azt, mintha a r. kath. dogmá'ól való eltérését kel-
lene beismernie; hanem csak a valódi r. kath. tudóst 
jellemző azt a készséget, a melylyel az index kongregá-
ciónak reávonatkozó Ítéletét fogadnia kötelessége. 

Sehell elhallgattatásával tehát ismét csak elnémult 
a szabadabb mozgolódás a német r. kath theológia kö-
rében. A német nemzeti szellemű theológiának veresége 
az a román ultramontánizmussal szemben. Az ultramontán 
agitáció föléledésével szellemi életről, vagy komolyabb 
tudományos törekvésről a német egyházban szó sem le-
het. Sehell esete is csak azt igazolja, hogy a mai római 
kath. theológia, a pápás dogma alá helyezve, fejlődésre 
képtelen corpus mortuum. Pedig volt idő, a midőn Német-
und im tiefsten und höchsten Sinne riur das. was sich zum hin-
reichenden Erklárungsrgund der Wirklichkeit und zur Überwindur.g 
aller Unvollkommenheiten und klaffenden Widersprüche eígnet.« 
És tovább: »Mit einem Mann, der religiös und wissenschaítlich 
nicht das sagt, was er für pflichtgemáss und berechtigt hált, mit 
einer solcben Figur ist in unserer Zeit auch der Kircbe niebt 
gedient, und dessbalb will ich auch auf allé Opportunitát ver-
zichten und den Weg der Wabrhaftigkeit gehen.« 

országban is örvendetes fejlődésnek indult a theológia. 
Möbler és Döllinger példáját a történetírók, archáológusok, 
irásmagyorázók és bölcselők egész sora követte, kik ko-
molyan törekedtek a modern tudománynak s a régi egy-
házi tannak, vagyis a hit és a tudás érdekeinek benső 
összeegyeztetésére. A freiburgi, würzburgi és tübingai 
fakultásokon virágzott a r. kath. theologiai tudomány ; 
sőt Párisban is egy Duchesnes vagy Loisy becsületet 
vallottak egyháztörténeti és bibliai tanulmányaikkal. Mi 
több, az ifjű washingtoni r. kath. egyetemen is szabadabb 
szellem volt észlelhető, s Olaszarszágot és Spanyolorszá-
got kivéve szabadabb szellem hatotta át a r. kath. világ 
tudományos köreit. 

De mi lett mindebből ? A legvakmerőbb támadásnak 
tették ki az ultramontánok a német róm. kath. fakultások 
legkitűnőbb embereit, a mi örök szégyene marad a róm. 
kath. hierarkhia tekintélyelvének. S ugyanaz történt nap-
jainkban Francziországban is. Duchesnes egyháztörténeti 
előadásait betiltották ; Mabillon históriai theológiáját elné-
mították s Loisyt állásától megfosztották. S mindez az 
amerikánizmus elleni küzdelem cégére alatt, a jezsuiták kez-
deményezésére történt és történik. Ma a temető síri 
csendje honol a pápás theológiában, és Sehell tudományos 
reform-mozgalma az egyház és a tudomány komoly össze-
egyeztetése tekintetében csakugyan »iiluziónak« bizonyult. 
Szomorűan igazolta ezzel Róma, hogy egyháza körében 
a tudományt meg nem tűrheti. 

A zionizmus terjed Amerikában. A Jeruzsálemben 
tartózkodó s nagyobbára amerikai kivándorlottakból álló 
22 ezer zsidó komolyan a zionizmus megvalósításán fá-
radozik. A zsidóság egy része állást foglal a mozgalom-
mal szemben. Bajos is elhinni, hogy a zionistáknak sike-
rülne a nemzeti szellem fölébresztése vagy egy zsidó 
monarchiának vagy köztársaságnak Palástinában való 
létesítése. Egy jeruzsálemi zsidó-parlament a legnagyobb 
képtelenségek közé tartozik; de azért a zionizmus moz-
galma a modern szellem befolyását árulja el a zsidóságra. 
A zionizmus ellenségei nem hiszik, hogy lehetséges volna 
Palástinának a megnyerése, s aztán nincs is szüksége a 
zsidóságnak a kétes értékű Palástinára, hiszen az egész 
világ az ő Jeruzsáleme. 

Általános missziói értekezlet összehívásán fáradoz-
nak a misszió barátai, a mely a folyó évben New-York 
városában volna megtartandó. Kétszáz missziói társulat 
kapott az értekezletre meghívót. Az utolsó ilynemű érte-
kezletet 1888-ban Londonban tartották meg s 1579 kép-
viselő vett részt benne. Tárgyalandó kérdéseiről annak 
idején referálunk. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 

Az erdélyi egyházkerület püspökválasztó köz-
g y ű l é s e ünnepélyes méltósággal folyt le április 18-án 
Kolozsvárit. A közgyűlést dr. Bartók György püspök- helyet-
tes imája után báró Bánffy Dezső elnöklő főgondnok 
lövid beszéddel nyitotta meg, melyben kegyeletes szavak-
kal emlékezett meg néhai Szász Domokos püspök hervad-
hatatlan érdemeiről. A gyűlésen a jogosult 300 közül 
270 tag jelent meg, kiket szavazatuk beadására hívott 
föl az elnök. Az első szavazás alkalmával dr. Bartók 
György 122, Szász Gerő 87 és Bartha Lajos 52 szava-
zatot kapott ; a rögtön elrendelt másodszori megszorított 



szavazáskor dr Bartók 145 és Szász Gerő 110 szavaza-
tot nyert. Erre az elnök dr. Bartók Györgyöt 35 szótöbb-
séggel Erdély törvényesen megválasztott püspökének nyil-
vánította. Az új püspököt küldöttség hívta a gyűlés színe 
elé, hol báró Bánffy elnök üdvözölte, mire Bartók meg-
hatottan, röviden, de velősen válaszolt. A zajos tetszéssel 
fogadott nyilatkozatot Lapunk vezércikkében méltatjuk. Az 
új püspököt bizalomteljes remény nyel, rokonszenvvel és 
azzal a forró óhajtással üdvözöljük : segítse rá Isten, 
hogy a békesség és gyógyulás apostola lehessen Erdély 
egyházi életében ! 

S z e m é l y i hír. Szász Károly, dunamelléki ref. 
püspök úr, nejével együtt néhány heti üdülés végett Abaz-
ziába utazott. Tiszta szívből kívánjuk inindkettőjöknek, 
hogy teljesen kipihenve és felüdülve térhessenek vissza 
körünkbe. 

E g y h á z k e r ü l e t i gyűlés . A tiszáninneni ref. egy-
házkerület május hó 2-ik és következő napjain fogja 
közgyűlését megtartani Miskolcon. 

Elmozdí to t t le lkészek. Az egyetemes konventi 
bíróság Begedi István, istvándi és Fáncsik János, naszályi 
ref. lelkészeket hivatalukból végleg elmozdította. Bizony 
szomorú dolog hogy még ily kemény Ítéletre is szükség 
van közöttünk. 

A p r o t e s t á n s konferenc ia folyó hó 17-én jött 
össze harmadízben Budapesten, a ref. főgimnázium nagy-
termében. Az érdeklődés most is nagy volt, nemcsak a 
fővárosi két prot. egyház tagjai, hanem még a közelfekvő 
vidéki egyházak tagjai részéről is, a mennyiben megjelen-
tek az értekezleten az ó-budai, az újpesti és a váchar-
tyáni lelkészek is. Az értekezlet tárgya a vegyesházassa-
gok és az áttérések körül szenvedett veszteségeink orvos-
lása volt, a mely kérdést Fábián Dénes, budapesti ref. 
segédlelkész vezetett be. Az előadó, hangoztatván, hogy 
a vegyesházasságok és az áttérések tere az, a melyen 
a mai viszonyok között minden erőnket fel keli használ-
nunk, hogy a lélekhalászó pápás propagandával szemben 
védekezhessünk, ismertette azt az eljárási módot, a rnely-
lyel a vegyesházasságoknál a születendő gyermekeket 
egyházunk számára biztosítani igyekszik. Felpanaszolta 
azorfban, hogy az egyesség-kötések akadályokba ütköznek, 
mert a szegény embereket, ha a közjegyzők előtti egyes-
ségkötés költségeit kikerülni akarva a polgármesteri hiva-
talhoz, vagy a járásbíróságokhoz fordulnak, ott alig akar-
ják őket elfogadni. — A lélekhalászat másik tere a pápás 
egyházra nézve a kórházak, a hol az ápoló apácák min-
dent elkövetnek hitfeleink áttérítésére. Ez ellen sikeresen 
csak akkor küzdhetnénk, ha volna a budapesti prot. egy-
házaknak egy-egy misszionárius lelkészük, a kik a kórhá-. 
zakat rendesen látogathatnák s ott szenvedő feleinket a 
hitben erősíthetnék. Hozzászóltak a kérdéshez Haypál Benő, 
budai ref. lelkész, a ki hangsúlyozta, hogy e dolgokban 
egyházainknak agresszív munkát kell kifejteniük. Itt nem 
szabad liberáliskodni, mert a liberalizmus csak a közöny 
köpönyege. A vegyesházasságok körül ajánlja, hogy az 
anyakönyv-vezető hivatalok hirdetési táblájáról jegyeztessék 
ki a lelkészek a vegyes párokat s ha lehet, látogassák 
meg őket személyesen, vagy pedig levélben hívják meg 
magukhoz, s így igyekezzenek őket a mi egyházainkra 
előnyös egyességkötésre_ rábírni. Felpanaszolja azonban, 
hogy a pesti lelkészek az adminisztrációval s egyéb lel-
készL_funkciókkal annyira el vannak halmozva, hogy igazi 
sikeres munkát az egyház érdekeinek eme biztosításában 
nem képesek kifejteni. — Az áttérések körül ajánlja, hogy 

a hozzánk áttértek teljes megnyerése végett tartsanak a 
lelkészek hetenkint vallásos összejöveteleket, bibliamagya-
rázással s hitelveink ismertetésével, s ez összejövetelekre 
hívják meg az áttérteket. Kívánatosnak tartja továbbá, 
hogy ha hozzánk róm. kath. pap tér át, attól, az áttéré-
sét bejelentő nyilatkozaton kivül kívánjuk meg azt is, 
hogy elhatározása indokait Írásban is terjeszsze be. Ez az 
indokolás előnyös volna mind az áttérőre, mind egyhá-
zunkra nézve. Az áttérő, ha becsületes indokait megis-
merteti, fedezve volna az áttérése nyomában, elhagyott 
egyháza részéről feltámasztott piszkos gyanúsításokkal 
szemben; egyházunknak pedig, ha ez indokokat nyilvá-
nosságra hozná, épen olyan jó fegyverek volnának a 
küzdelemben, mint a francia és spanyol protestánsok-
nak. — Mészáros Sámuel, ó-budai ref. lelkész kívánatos-
nak tartja, hogy egyházaink tegyenek célszerű lépéseket 
a vegyesházassági egyességkötés nehézségeinek elhárítá-
sára. — Tóth Sámuel, budapesti ref. segédlelkész azt 
ajánlja, hogy a vegyesházasok felvilágosítása és informá-
lása céljából jó volna egy kis ismertetést készíteni, a 
mit a felek kezébe lehetne adni. — Végül Hamar István, 
theol. tanár szólt a kérdéshez. Szerinte jó és szükséges 
a védekezés az egyes konkrét esetek alkalmával is, azonban 
e nagy kérdéseket semmiféle emberi ügyeskedéssel sem 
lehet sikeresen megoldani. A baj nem csak abban van 
hogy a pápislaság igen erős és ügyes propagandát fejt 
ki, hanem főként abban, hogy a mi egyháztagjaink igen 
gyengék a hitben, az egyház hitelveínek ismeretében s 
ennek folytán az egyházhoz való hűségben is. Ha sikert 
akarunk elérni, akkor ezt az utóbbi s legfőbb bajt kell 
megszüntetnünk. Ennek orvossága pedig nem lehet más, 
mint az evangélium erőinek, egyházunk ismeretének és 
szeretetének bevitele a családokba, az iskolákba s az 
életbe. Az evangéliumi lelki gondozás a valóban szüksé-
gos dolog, s ha ezzel megerősítjük egyházunk tagjait, 
akkor meg is fogjuk őket tartani s a pokol kapui sem 
vehetnek rajtunk diadalmat. — A legközelebbi konferen-
cia május 8-án fog megtartatni, a melynek tárgyát: »A 
bibliaolvasás az egyéni, a családi és az egyházi élet-
ben* — Szabó Aladár ref. theol. tanár fogja bevezetni. (H.) 

E g y h á z i közé le tünk pezsdü lése örvendetesen 
halad előre. Mind többen és többen érdeklődnek bajaink 
iránt s keresik annak orvosszereit. A Debreceni Prot. 
Lapban Ritoók Zsigmond, egyházszerető világaink egyik 
legtiszteltebb alakja, a bihari traktus gondnoka s a nagy-
váradi kir. Ítélőtábla elnöke kezd meg egy hosszabbnak 
ígérkező cikksorozatot »Nézetek az ev. ref. egyház hely-
zetéről és teendőiről < cím alatt. A cikksorozat széles 
körre kiterjedő megfigyeléseket és tanulságokat fog fel-
ölelni, a mennyiben a következőket igéri, »Először is az 
ev. ref. egyház tagjainak számát s az ország összes la-
kossága közt elfoglalt arányszámát mutatom ki, s a ter-
mészetes szaporodásban, az egyház tagjai számának 
növekvésében vagy hanyatlásában, a kitérések és átté-
rések, a jegyesek közt létrejött egyességek s a felekezeten 
kívüliek számában keresni kívánom azokat az adatokat, 
a melyek szimptómái lehetnek a hanyatlásnak vagy erős-
bödés fokának. Ezzel kapcsolatban kitérek azokra a jelen-
ségekre, a melyek a vallásfelekezetek és nemzetiségek 
érintkezésénél, tapasztalat szerint egyházunk vérvesztesé-
gét jelölik. Röviden foglalkozni kívánok az ev. ref. egy-
házaink által fentartott fő-, közép- és népiskoláink gya-
rapodását vagy hanyatlását mutató statisztikai számokkal 
s általában a ref. vallású tanulók számának és arány-
számának vizsgálatával és nevelésügyünkre vonatkozó 
észlelésekkel; különösen — a mennyiben az fejtegetéseim 
céljára szükséges — foglalkozni kívánok azokkal az ada-



tokkal, a melyek hittani- és tanítóképzőintézeteinkben 
.jelentkeznek. Meg akarok emlékezni lelkészeink helyzeté-
ről, erkölcsi1 súlyáról, jövőjéről, a lelkészi fizetésekről, 
irányukban fennálló és joggal várható kötelességeinkről. 
Oly adatokat és észleleteket is vontam megfigyeléseim 
körébe, melyek erkölcsi állapotaink elbírálására vélemé-
nyem szerint alapul szolgálhatnak, vagy legalább figyel-
met érdemelnek. Végül kitérek egyházunk anyagi hely-
zetére, külső erősbítésének tényezőire és fokára, egyházi 
adózásunkra s a tiszántúli egyházkerületi értekezlet ez 
irányú munkálatára. És az ekként összeállított adatok 
segélyével induktive — a mennyire tőlem telik — igyek-
szem megállapítani egyházi életünknek s tevékenységünk-
nek azokat a hibáit s hiányait, a melyek hanyatlást je-
lölnek ; reá akarok mutatni azokra az okokra, a melyek 
felfogásom szerint a helyzet előidézésénél kiváló ténye-
zőkül tekinthetők, s egy pár szerény javaslatot is kívánok 
elmondani.* — A nagyfontosságú progratnmú cikksorozatot 
érdeklődéssel várjuk s referálni fogunk róla olvasóinknak. 

I S K O L A . 

Szakfe lügye le t . Szabó Károly fővárosi tanácsos 
kidolgozta az elemi iskolai szakfelügyeletre vonatkozó 
szabályrendeletet és azt rövid időn tárgyalja a közoktatás-
ügyi bizottság. A szabályrendelet szerint a jövő iskola-
évben hat szakfelügyelőt alkalmaz a főváros 2000 forint 
fizetéssel és 600 forint lakáspénzzel. A szakfelügyelők 
ellenőrzik a tanítást s a tanítókról informálják a tanácsot. 
Egy szakfelügyelőnek 165 osztálya lesz. 

A r e v e r z á l i s o s m e g y a s z ó i ref. tan í tó , Hankó 
Adorján a Tanítók Lapjában nyilatkozatot tesz közzé, a 
melyben beismeri ugyan, hogy reverzálist adott ; de azzal 
menti eljárását, hogy másként nem vehette volna el fe-
leségét apósa elcsapatása nélkül; — továbbá, hogy ere-
detileg is az volt a menyasszonya szándéka, hogy es-
küvő után azonnal át fog térni a ref. egyházba. Ezt a 
szándékát meg is valósítja, a mennyiben áttérését már be 
s jelentette. — A kinos és megbotránkoztató dolognak 
lyen megoldását tudomásul veszszük ugyan ; csak azt 
nem értjük, hogy így, a házasság után történő áttérés 
miatt Hankó úr apósának nem kell többé félni az elcsa-
pátsától? Bizony jobb lett volna a dolgot jobban meggon-
dolni s nem tenni ki magát a megérdemlett meghurcol-

tatásnak. * I 
H a z a f i a s tan í tók j u t a l m a A nemzetiségi vidéke-

ken működő és a magyar szó tanítása, a hazafias érzés 
és gondolkodás ébrentartása, ápolása és fejlesztése kö-
rül kiváló buzgóságot kifejtett tanítók közül a kultuszmi-
niszter az iden százat tüntetett ki és jutalmazott meg, 
egyenkint ötven forinttal. A minisztérium e hazafias ju-
talom kiosztásánál nem tett kivételt, hanem egyaránt ju-
talmazta meg az állami, községi, felekezeti és általában 
mindazokat a tanítókat, a kik a magyar nyelv terjesztése 
körül nagy sikerrel buzgólkodtak A megjutalmazottak 
közül 48 állami, 10 községi. 17 római katholikus, 5 görög-
katholikus, 5 görög-keleti, 1 református, 9 ágostai evangé-
likus, 2 zsidó, 2 társulati és 1 magán elemi iskolai ta-
nító. — Református tanítóink közül csupán csak egy 
nyert jutalmat, a mi felett azonban sem szégyenkezni, 
sem busulni nincs okunk, mert az csak azt az örvende-
tes tényt mutatja, hogy magyar ref. egvházunk majdnem 
100%-áig tiszta magyar, a melyben hangzik a magyar 
szó s ébren van a hazafias érzés és gondolkozás minisz-
teri jutalmazás nélkül is. 

EGYESÜLET. 
A nagypénteki ref. társaság válaszmányi ülése. 

Jelenvoltak: Hegedűs Sándorné védnöknő elnöklete alatt 
báró Kemény Kálmánné, gróf Festetics Andorné, dr. Csiky 
Kálmánné, Joanovics Uray Irén, Bálint Sándorné, Hállay 
Ferencné, özv. Benárd Lajosné hölgytagok ; továbbá dr. Kiss 
Áron elnök, Takách László gondnok, dr. Hegedűs István, 
Borosnyay Oszkár, Petri Elek, Szőts Farkas, Hállay 
Ferenc, Miklós Gergely, Lányi Ernő, Porteleky László, 
dr. Varga Bálint választmányi tagok. — Dr. Kiss Aron 
elnök beszámol a nagypénteki gyűjtés eredményéről, mely 
szerint a fővárosi és szomszédos községbeli templomok-
ban a jelzett napon 489 frt 16 kr, távolabbi 37 egyház-
ban 65 frt 83 kr., összesen 554 frt 99 kr. gyűjtetett. 
Takách László gondnok jelentése szerint a társaság 
anyagi ügyei szépen fejlődnek; csupán ez évben, 1899. 
január elseje óta 10,974 frt 7 kr. volt a bevétel, míg a 
kiadások összege csak 224 frt 93 krt tett ki. Bálint 
Sándorné az építkezéshez jelentékeny menyiségü anyagot, 
a mult éviekkel immár közel kétszáz ezer darab téglát 
gyűjtött. Az építkezést még ez évben meg fogják kezdeni 
a Sándy Gyula féle terv szerint, melyet Feszty Gyula 
építész volt szives fölülvizsgálni és egyben-másban helyes-
bíteni. A tervezett sorsjátékhoz képeket adományoztak 
Hállay Ferencné, Neumann Árminné ; Pejachevich Jolán 
grófnő pedig a társaság tulajdonában levő; Zichy-Mihály-
képről művészi kivitelű másolatot készített s a társaság-
nak ajándékozta. Hállay Ferenc gyűjtésre ajánlkozott. 
A társaságnak a Kamara-erdőbeli telken építendő »Gyer-
mek-otthon « javára immár 37 ezer frt készpénze van, a 
mi az intézet felépítéséhez elég is volna; de a fentartási 
költségek fedezésére még jelentékeny alapra van szükség. 
Cak 100 írtjával számítva is egy gyermek ellátási költsé-
geit. 50 gyerek ellátására évenként legalább 5000 frt 
jövedelemre lesz szükség. 

A M. E. E. E g y h á z i Gyámintéze t , a lutheránus 
testvér-egyház eme tevékeny belmissziói intézménye, a 
Luther-társasággal egyben az idén Szarvason szeptember 
23. és 24-ik napjain tartja a nagygyűlését, melyre ország-
szerte folynak immár az előkészületek. A Gyámintézet 
központi bizottmánya és számvizsgáló bizottsága Budapes-
ten már március hónapban megtartották előkészítő ülé-
seiket. A központi bizottságban Baltik Frigyes püspök és 
Láng Lajos kerületi felügyelő, — a számvizsgáló bizottság-
ban Sárkány Sámuel püspök és Ihász Lajos esperességi 
felügyelő elnököltek s vezették a tanácskozásokat. A szám-
vizsgálat a számadásokat rendben találta és Bendl Hen-
rik pénztárnoknak a felmentvényt megadta A Gyáminté-
zet központi vagyona 111,338 frt 86 kr. A bizottság az 
egyházi közalapból átutalt 2632 frt segélyt 28 szegény 
egyház között, jobbára 100—100 frtos részletekben kiosz-
totta. — Schneller bethlehemi lelkésznek »Kennst du das 
Land?f című munkáját, az angol Traktátus-társaság se-
gítségével Czékus László fordításában kiadja. — A Gyám-
intézet hivatalos közlönye (Címe : »Gyámintézet«, szerkesz-
tője Bognár Endre lelkész) jövőre évenként 5-ször fog 
megjelenni. — A Gyámintézet közvetítésére a jeruzsálemi 
prot. templom építésére a gyülekezetekben 292 frt 86 kr. 



gyűlt be, mit a központ 50 írttal megtoldva küld el a 
templom számára. — Elhatározta a bizottság, hogy a 
Gyámintézet a külmisszióra rendezendő gyűjtéseket köz-
vetítse s bogy a »Lutherisehe Gotteskasten« és a ma-
gyarországi ev. egyházak között szintén állandó közben-
járó tesz. (F.) 

GYÁSZROVAT. 
f Tóth Sámue l nyug. theológiai tanár, a tiszán-

túli egyházkerület és az egyetemes konvent volt főjegy-
zője, élete 61-dik évében, f. hó 18-án hosszas szenvedés 
után jobb létre költözött. A református egyház egyik leg-
munkásabb emberét veszítette el benne. Már fiatal korá-
ban föltűnt egyházkerületében, mint az egyházi adminisz-
tráció szövevényeinek legalaposabb ismerője és a jegyzői 
toll mestere. Huszonöt évet töltött a tiszántúli egyház-
kerület és köze) húszat az egyetemes konvent főjegyzői 
székében. Révész Bálint püspökségének utolsó éveiben 
jóformán ő vitte a tiszántúli nagy egyházkerület admi-
nisztrálását. Kiss Áron püspöknek egyik komoly ellenfele 
volt a választáskor. Néhány év óta azonban egészségét 
megtörte a túlfeszített munka, lelkét elhomályosította fe-
lejtbetlen leányának hosszas betegsége és halála. Hatal-
mas alakja összeesett, elméje elborult s most jobb létre 
költözött az értékes és szeretetreméltó lélek. Temetése 
április 20-án nagy részvéttel ment végbe Debrecenben. 
Nekrológját nemsokára bővebben közöljük, emlékét áldás-
ban emlegetjük 1 

F e 1 h i v á s 
a segédlelkész és a theol. akadémiát végzendő 

lelkészjelöltekhez. 
A dunántuli ev. ref. egyházkerület belső-somogyi 

egyházmegyéjében több segéd- és helyettes lelkészre lévén 
szükség : az egyházmegyébe belépni akaró segédlelkésze-
ket és végzendő theológus urakat azon értesítéssel hivom 
fél az alólirtnál leendő jelentkezésre, hogy a számukra 
fennálló állásokat bármely időben elfoglalhatják. 

Tájékozásul szolgáljon, hogy a belső-somogyi egyház-
megyében 64 anyaegyházunk van, melyekből — ez idő sze-
rint — három rendes lelkészi állás üresedésben áll. 

A segédlelkészek száma — a missziói helyettes lel-
készeket nem számítva, — három : tehát a leendő segéd-
lelkészek jövőjére a helyzet feltétlenül kedvező. 

Homokszentgyörgy (Somogvmegye), 1899. ápril 16. 

Barakonyi Kristóf, 
2—2 esperes. 

Pályázat rendes tanári állásokra. 
A sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó kollégium, 

főgimnáziumánál, a f. évi egybázkerüleli közgyűlésen, 
választás útján a következő állások kerülnek betöltés a lá : 

a) Magyar-latin nyelvi tanszék. 
b) Vallástanári-tanszék. 
Évi javadalom mindkettőnél 1200 frt fizetés, — mely 

fokozatosan 1600 forintig emelkedik — 5 ízben 100 frt 
ötödéves szolgálati korpótlék, 250 és 200 frt szálláspénz 
tanári idősbség szerint, esetleg természetben való lakás. 

Mindkét tanárnál a heti óraszám 20-ig emelked-
hetik. E mellett a vallástanár teendője lesz a főgimná-
ziumi ev. ref. vallású tanulókkal a vasárnapi istentisztelet 
tartása és a legátusi minőségben kiküldendő növendékek 
kellő előkészítése. 

Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy vallásukat, élet-
korukat, képesítettségüket, eddigi szolgálataikat, védköte-
lezettségüket, testi épségüket és egészségi állapotukat 
igazoló okmányokkal felszerelt s az erdélyi ev. ref. egy-
házkerület igazgató-tanácsához cimzett folyamodványukat 
a sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó kollégium elöl-
járóságához 1899. május 16-ig nyújtsák be. 

Csak ev. ref. vallású pályázók folyamodványai vétet-
nek figyelembe. 

A megválasztott tanárok kötelezett tagjai lesznek 
az 1894. évi XXVII. t.-c. értelmében létesített orsz. nyug-
díjintézetnek s állásukat 1899. szeptember hó l- jén tar-
toznak elfoglalni. 

Az erd. ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától. 
Kolozsvárt, 1899. évi április 10-én. 

Becsek Lajos, Parádi Kálmán, 
elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

Pályázati hirdetés tanári állomásra. 
Az államilag segélyezett székely-udvarhelyi ev. ref. 

főgimnáziumnál, az egyházkerületi közgyűlés által rend-
szeresítendő magyar és latin nyelvi új rendes tanári 
szék a folyó évi egyházkerületi körgyűlésen választás 
útján be fog töltetni. 

E tanszék évi javadalma 1200 frt. alapfizetés, mely 
a szerződes értelmében 1600 frt-ig emelkedhetik; továbbá 
öt ízben járó 100—100 frt ötödéves kor-pótlék, melyre 
nézve a más tanintézeteknél töltött rendes tanári évek 
10 év keretén belül beszámíttatnak, ezen kivül 200 frt 
szálláspénz. 

Pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanulmá-
nyaikat, tanári képesítettségüket, védkötelezettségüket, 
esetleg eddigi szolgálatukat igazoló okmányaikkal fel-
szerelt s az erd. ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-
tanácsához címzett folyamodványukat a székely-udvar-
helyi ev. ref. főgimnázium elöljáróságához 1899. május 
16-ig nyújtsák be. 

A megválasztandó tanár, a kinek ev. ref. vallású-
nak kell lennie, az 1894: XXVII. t.-c. alapján létesített 
nyugdíjintézet jogos és köteles tagja. 

A tanszék folyó évi szeptember hó l-jén fogla-
landó el. 

Az erd. ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsától. 
Kolozsvárt, 1899. évi április 10-én. 

Becsek Lajos, Parádi Kálmán, 
elnök-helyettes. tanügyi előadó. 

Felelős szerkesztő: Szöts Farkas. 
Főmunkatárs: Hamar István. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S z e r l t e s s t í í . s t f g ' : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyaina*Uu Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), h o v a 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. 
Előf izetés i ára : 

Fé lévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Eqyes szám ára 30 kr. 

Konfirmáció alkalmából. 
i. ' "'fi ' • 

(János 15 : 5—6.) 

Konfirmációra való előkészület járja most 
országszerte az evangéliumi keresztyén gyüle-
kezetekben és családokban. Gondos lelkipász-
torok ezrei készíthetik, oktatgatják a serdülő 
ifjúság száz- meg százezreit Isten igéjére, Jézus 
evangéliumára. Itt-ott már az Urasztalához ve-
zették, legtöbb helyen Áldozókor vagy a rá követ-
kező vasárnap viszik Űrvacsorához lelki pászto-
raink a serdülő ifjúság remegő seregeit. Csak a mi 
hazánkban is száz- meg százezrek ajkáról hang-
zik föl a diadalmas hitvallás: »Szent hitünkről 
vallást tettünkcc, ós légiói a keresztyén gyüle-
kezeteknek visszhangoztatják a hálafohászt : »Egek 
Ura, szállíts áldást az ifjúi seregre !« Gyerme-
keknek, szülőknek ós pásztoroknak egyaránt, 
mily szép, mily emlékezetes, mily lélekemelő a 
konfirmációi ünnepély! Tiz- ós százezrei a meg-
hatott szülőknek mily szent áhítattal fohász-
kodnak az áldások Urához, hogy tartsa meg ós 
nevelje gyermekeiket, miként hajdan amaz isteni 
gyermekeket, hitben szeretetben s Isten ós em-
berek előtti kedvességben ! 

Ez a hitben való megtartatás és növekedés 
felette szükséges, valóságos óletszükség a keresz-
tyén ifjúságra nézve Későbbi életök egész élet-
folyamuk egyéni és családi, földi és mennyei 
boldogsága fordul meg azon a lelki vetésen és 
plántáláson, melyet a konfirmációban nyernek. 
Ekkor lépnek az életadó Jézussal teljesebb ós 
öntudatos életközösségbe s ekkor nyernek jogot 
arra, kogy Krisztus szent testének jegyeiben az 
»életnek ama kenyere«-ből rendszeresen táplál 
kozhassanak. Ekkor nyer az ifjú lélek vallás-
erkölcsi beoltást az Isten-ember amaz óletneme-
sítő és üdvössógszerző élet csiráiból, melyek nélkül 
nincs keresztyén élet a földön ós nincs üdvösség 
a mennyben. Innen az a nagy ós lelkiismeretes 
gondosság, melyet az egyház ós ennek pásztorai 

a koníirmáció végzésében kifejtenek ; innen az 
a szent ünnepélyesség, mely a jó keresztyén 
családokban szülők ós gyermekek részéről a 
konfirmációhoz fűződik. - » 

A konfirmációnak eme szép egyházi intéz-
ménye azonban nem csupán dogmatikai szem-
pontból fontos, hanem mély ós erős élettani 
gyökérből nőtt és abból táplálkozik. Jézus ezt 
így fejti ki: »Én vagyok a szőlőtő, ti (a kik kö-
vettek) a szőlővesszők ; a ki ón bennem marad 
ós a kiben ón maradok, az sok gyümölcsöt t e -
rem; de a ki nem marad én bennem, az meg-
szárad és a tűzre vettetik, mert nálam nélkül 
semmit sem cselekedhettek.® Első ós fődolog 
tehát, hogy a gyermeklelkekbe a krisztusi lé-
lek erőit, magjait, csiráit vigyük be, hogy legye-
nek azok hajtásai a krisztusi szőlőtőkének. A 
krisztusi életcsirából, a biologia törvénye szerint 
krisztusi életnek kell kifejlődnie, mert az élet a 
maga typusa szerint növekedik. Vad rügyből, vad 
gallyból csak vad fa növekedhetik; de nemes 
fa rügyéből, szeméből nemes fa. így van ez az 
állati és az emberi, s így a lelki életben is. A 
mi testtől született, test az; de a mi lélektől 
született, lélek az. Az isteni, a krisztusi élet-
typusból vett oltó-erők, élet-csirák isteni életet 
szülnek és növelnek az emberben. Ez a keresz-
tyén életképződós titka, ez a váltság titka, ez 
az újjászületés titka, s ez a megszentelődós 
titka is. 

A konfirmáció alkalmából úgy az előkészí-
tés folyamán, mint az Urvacsorában való része-
sülés aktusában az az élettani jelenség megy 
végbe, hogy a serdülő lélek a Krisztus isteni 
lelkéből beoltatik, ujjászülő isteni erőt vesz ma-
gába. A keresztyén ember új teremtmény a 
Krisztus által; »Krisztusba oltott ág«. Krisztus-
ban gyökerezik, általa növekszik, belőle hajt ki. 
A szőlőtőkéből hajt ki, mint szőlővessző. Lelké-
nek gyümölcsei nem mesterkéltek, hanem a 
Krisztus által plántált magból kelnek ki. Az élő 



Lélek gyümölcsei. Ám ez a megcsiráztatás, meg-
fogamzás ós kikelés nem emberi erő műve, ha-
nem, miként minden földi vetésnél tapasztalható, 
az isteni áldás eredménye. Az ember itt csak a 
munkát szolgáltatja, de az áldás az Istentől jő. 

Az óleteredés és, növekedés fontos törvé-
nyéből kell megalkotnunk az egész hitoktatás, 
de különösen a konfirmációi oktatás alapszabá-
lyait is. A hitoktatónak az a fő kötelessége, 
hogy a serdülő lelkeket Jézus isteni életerőivel 
közvetlen érinkezésbe hozza, azokból beoltsa. 
Mindennemű munkánk a meglevő erők felhasz-
nálásából áll. A keresztyén élet problémája ez : 
Maradjon és éljen az ember Krisztusban, mert 
akkor a biológia törvénye szerint ő is ól, vi-
rágzik ós sok gyümölcsöt terem, mint az élet-
teljes törzsről nőtt hajtás. De a ki nem marad 
ő bene, az az élettan törvénye szerint meg-
szárad, elpusztul, mint a törzsről leszakadt ha j -
tás. Ezért mondja Jézus : »Nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek; de ha bennem maradtok, 
jó gyümölcsöt teremtek«. 

Vajha, a most folyamatban levő konfirmáció 
alkalmából, az anyaszentegyház kertészeinek 
minél több ifjú lélekbe sikerülne úgy beplántálni, 
úgy beoltani a krisztusi életcsirát, hogy azok 
mindannyian a Jézus Krisztusban maradjanak 
és éljenek! Akkor az Ur Jézus Krisztus is ben-
nök maradna ós ők élnének és teremnének sok 
gyümölcsöt, a krisztusi életerő növelő és termő 
tar ta lmával! 

Sz. F. 

A »legalkotmányosabb egyházi szervezet«. 

A legalkotmányosabb egyházi szervezet alatt 
azt a zsinat-presbiteri egyházi szervezetet szok-
tuk érteni, a mely a legtöbb református egyház-
nak tulajdona és hazánkban még az ág. evang. 
egyház által is elfogadtatott. Az egyház alkotó 
elemeinek, a gyülekezeteknek közvetlen válasz-
tásán ós a választásnak időközönkint megismét-
lésén kivül egyik legjellemzőbb vonása ennek 
a szervezetnek a »nihil de nobiscc elv követke-
zetes megvalósítása. 

Azonban csalódni emberi dolog. A legal-
kotmányosabb egyházi szervezet nem a zsinat-
presbiteri, hanem az a képviseletinek nevezett 
küriarkhiko-konzisztorális valami, a melylyel az 
erdélyi ev. ref. egyházkerület dicsekedik. Dicse-
kedik : — mondjuk ! így olvassuk ezt az erdélyi 
hivatalosból, az unió melletti mozgalmak rémitésóre 
célzó s egyéb intencióval is bíró egy cikkből. 
Az ember haja igazán az égfelé áll, midőn ezt 
a mixtum compositumot »legalkotmányosabb« 

egyházi szervezetnek állíttatni hallja. És ha talán 
arról volna szó, hogy egyszerűen dicsérjük a 
saját lovunkat, illetőleg kiki dicséri a magáét : 
hát ez, mint a privát izlós megnyilatkozása, szót 
sem érdemelne. Legyen az ő tetszósök szerint ! 
Csakhogy ez a »legalkotmányosabb« egyházi 
szervezet a zsinat-presbiteri szervezetnek szegez-
tetik ellenébe ; az unióval szemben állíttatik oda, 
hogy a Királyhágón túl megmozdult s az erdélyi 
»feudalis« (Debr. Prot. Lap szerint) rendszer kikü-
szöbölését sürgető törekvések dacára is fentar-
tassók ezen legalkotmányosabb paradicsoma a 
hatalmi célzatoknak. 

Ha már idáig jutottunk : hát lássunk egy 
pár vonást ezen legalkotmányosabb szervezet-
ből. Azt fogják talán mondani, hogy önkényesen 
kapkodtunk ki innen is, meg onnan is egyes 
részeket; azonban megnyugtathatunk bárkit a 
felől, hogy a kikapott részek az egészszel való össze-
függésükben is ugyanazon igazságot tükrözik 
vissza, mint így egyenként előállítva. Az egyes 
vonások maguk szólnak a maguk igaz volta 
mellett. 

Tehát az erdélyi ev. ref. egyházkerület szer-
vezete a legalkotmányosabb. Talán nem lesz 
felesleges a szuperlativusz dacára sem vizsgálnunk, 
hogy minő mértékben »alkotmányos«. Azt gon 
doljuk, hogy nem sokat fogunk tévedni, ha az 
alkotmányosságnak kr i tér iumát egyfelől abban 
keressük, hogy a szervezet kebelében helyet fog-
laló egyes szervezeti tényezőknek úgy saját 
ügyeik közvetlen igazgatásába, mint a felettes 
szervek megalkotásába, illetőleg funkcionálásába, 
az őket megillető súly ós tevékenységi körnek 
megfelelő befolyásuk legyen; másfelől pedig abban, 
hogy minden autonom alsóbb szervek a felsőb-
bek, illetőleg a legfelsőbb részéről jöhető elnyo-
matás, jogcsorbítás ellenében kellő biztosítékok-
kal bírjanak. Vájjon kifogástalan módon nyilvá-
nul-e eme két kritérium az erdélyi legalkotmá-
nyosabb szervezetben ? 

Nem régen foglalkoztunk annak kimutatá-
sával, hogy a képviseleti elv vagy rendszer mit 
jelent az erdélyi kerületben. Ha az ott elmon-
dottakra egy tekintetet vetünk és megkérdezzük, 
hogy p. o. : az egyházkerületi közgyűlés megal-
kotásába, tehát funkcionálásába is minő befo-
lyással bír az egyházközségek és egyházmegyék 
egyeteme? — v a l ó b a n el kell szomorodnunk az 
alkotmányosság rongyain. A gyülekezetek kül-
denek 70—80 képviselőt, az egyházmegyék 
2—2 hivatalost. Ezek összessége a 120 tagot 
nem éri el, holott a közgyűlés közel 300 tagból 
áll. És ugyan kik alkotják a közgyűlés többi 
tagjait? A közgyűlés önválasztotta elemei. Tehát 
az egyházi alsóbb szervek 2/Ö résznyi befolyá-



sára maga a közgyűlés egyeteme az önmaga 
által beválasztott 2 /5 résznyi többséggel reagál. 

De legyünk igazságosak ! Az egyházmegyei 
gondnokok, a püspöki vizsgálat alatt álló egy-
házközségek főgondnokai, az illető testületek 
há rmas felterjesztése alapján választatnak a köz-
gyűlés által. Ezen 7 0 — 8 0 tag megválasztá-
sára in direkte befolyása mégis csak van az illető 
testületeknek. Csak hogy a befolyás indirekt és 
számos példa igazolja, hogy nem azok választat-
tak meg, a kiknek megválasztását az illető tes-
tületek óhajtották. Es a legelemibb alkotmányos 
érzület is beláthatja, hogy roppant különbség 
van a között, ha valamely testület maga választja 
tisztviselőit, avagy csak kijelöl há rmat ós a fel-
sőbb hatóság választ neki a jelöltekből egyet. 
Igen jól tudjuk, hogy a szabadság klasszikus 
földének szabad alkotmányát épen ezen kijelö-
lési rendszer tette volt tönkre a XVIII. század-
ban, mer t az állam csak jelölt, ele más választott. 

De menjünk tovább. Van az egyházkerület-
nek körülbelől 500 anya-, illetőleg társegyház-
közsóge; ezek képviseltetnek 70—'80, közvetlenül 
választott képviselő által. Van az egyházkerület-
nek 18 egyházmegyéje, 10 püspöki vizsgálat alatt 
álló egyházközsége; ezek képviseltetnek közvet-
lenül választott 36, ós közvetve választott (ille-
tőleg csak jelölt) 7 0 — 8 0 képviselő-esperes, 
jegyző, gondnok által. Van az egyházkerület-
nek hót közép- és egy főiskolája; ezek képvi-
seltetnek körülbelől 1 0 0 — 1 0 7 képviselő-gondnok 
ós t anár által, kiket mind az egyházkerület i 
közgyűlés választ, illetőleg egyes tanárokat a 
kultuszminiszter nevez ki. Es ezen számarány 
után mondja még valaki, hogy az egyházkerület 
alkotó szerveinek, alsóbb egyházi hatóságainak 
az őket súly és tevékenységi kör szerint meg-
illető befolyás jutott osztályrészül a kerület leg-
főbb, döntő kormányzatában. Az iskoláknak in-
dokolatlanul nyújtott túlságos befolyás semmivel, 
kerek e világon semmivel sincs megmagyarázva. 
Reájok a közgyűlésben nagy súlyt fektetni azért, 
mivel — mint mondani szokták — intelligen-
ciát képviselnek, elhibázott és igazságtalan do-
log. A lelkészek intelligenciáját ily közvetett 
úton meggyanúsítani senkinek sincs joga, s ha 
teszi valaki: önmaga ellen tesz bizonyságot. 

Csakhogy ha az egyházi testületek jog ta -
lanul és káros módon szorít tatnak hát térbe az 
egyházkerület i közgyűlés legalkotmányosabb szer-
vezetében, azért még ezzel nincs ám vége az 
alkotmány-tökély sántikálásának. Csak egy példát 
idézünk, hogy a khaoszról tiszta kép legyen al-
kotható. 

Az egyházközségek lélekszám után választ-
ják képviselőiket, úgy hogy minden 5000, ille-

tőleg megkezdett 5000 lélekre egy képviselő jut. 
Tehát az egyházközségek választó-körökbe osz-
tatnak 5 — 5 0 0 0 lélekszám szerint, s együtt vá-
lasztanak egy-egy képviselőt. Választják az egy-
házközségi presbi tér iumok,— illetőleg képviseleti 
közgyűlések, hol ilyenek vannak. Azonban a több 
egyházközségből álló körnél, ezen lélekszám 
után választandó képviselőre beadott szavazatok 
nem lélekszám arányában mérlegeltetnek, hanem 
egyházközségenként. Ez minden következetlen-
sége mellett is elviselhető; habár különös is, 
hogy az 5000 lélek után választandó képvi-
selő választásánál egy 300, meg egy 400 lelkes 
egyházközség legyőzheti a vele egy körben levő 
4300 lelkes egyházközséget. De itt jön még 
ráadásul az alkotmányosság netovábbja : nem is 
egyházközségenként veszik számba a szavazato-
kat, hanem presbi tér iumonként . Ez azt teszi, 
hogy egy társegyházközség egy lelkószszel ós 
két presbi tér iummal két szavazatot számít, bár-
mily kicsiny is, sőt — mert kimondatott , hogy 
minden egyházközség annyi szavazatot ad, a hány 
presbi tér iuma van — lehetséges, hogy a kör-
lelkészség 3 — 4 szavazatot is adhat ezen az ala-
pon. — Hogy hol itt a ráció, hol az alkotmá-
nyos felfogásnak a megfelelő tünetkezése : azt 
mi nem bírjuk a zavarosból kihalászni. 

Az alkotmányosság fogyatékos voltát érzik 
az egyházközségek, melyeknek tulajdonát képező 
vagyonával is tud disponálni a kerület i köz-
gyűlés és igazgató-tanács. íme egy eset. X egy-
házközség r. forintnyi összeget beszolgáltat fel-
hívásra a központba. Később építkezési célokra 
szükséges volna a fenti összeg. Nem kapja ki, 
hanem utasí t tat ik, hogy vegyen kölcsönt a köz-
pontból. Ő kap 5%-ot; a kölcsönért fizetni fog 
6Va%-ot. Az egyházközség, mely a szükségnek 
megfelelő összeggel rendelkezik, X éven át l'/s-ofc 
köteles a kú tba dobni. — Érzik az a lkotmá-
nyosság fogyatékos voltát az egyházmegyék is, 
melyek az erős központi kormányzat mellett az 
egyházközségek és az igazgató-tanács kéréseit , 
illetőleg rendelkezéseit fel s le expediálják. Egész 
életfunkciójuk ebben merül ki, minthogy az oly 
fontos canonica visitatió nem egyházmegyei, de 
esperesi fnnkció. — De megérzik az a lkotmá-
nyosság folyatókosságát a középiskolák is, me-
lyek még csak tanárjelölósi joggal sem birnak 
egyébkópen, hanem csak úgy, hogy a 18—20 
tagu jelölő bizottságba négy tagot küldhetnek. 

Tudnánk ugyan még számos példát idézni 
ar ra , hogy az egyes, u n. autonom testületek 
mily gyámság ós korlát közé vannak szorítva, 
hogy p. o. még csak gondnokot sem választhat 
a gyülekezet szabadon s tb . ; — hogy a központi 
igazgatási szervvel, az igazgató-tanácscsal szem-
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ben milyen igazán alárendelt helyzetben van 
minden hatóság, s mennyiben kezében tart az min-
den dolgot, főleg a financiákat, államsegélyt, 
országos közalapi segélyezéseket, melyekbe még 
a közgyűlésnek sincs beleszólása; hogy a papiros-
kormányzás, papiros-alkotmány ós bürokrácia 
miképen ül diadalt az autonomia f e l e t t . . ; de 
feleslegesnek látjuk már folytatni tovább. Eleget 
mondottunk az eddigiekben is. Sapienti sat. 

Hanem kérdezheti valaki, hogy az alkot-
mányosság másik kritériumával, az ellenőrzéssel 
miképen állunk a legalkotmányosabb egyházi 
szervezetben ? Meg vannak-e az alkotmányos ga -
ranciák, s a hatalmi túlkapások ellen meg van-e 
a kellő védelem, a kellő biztosíték ? Röviden 
felelünk, hogy : nincs. — Kényes a dolog, azért 
röviden végezünk vele. 

Az egyházmegyei rendes- ós igazgató-tanács 
a megfelelő egyházi testületek közigazgatási fe-
lelős hatósága, de egyúttal közigazgatási bíró-
sága is. Ugyanazon testület a maga közigazgatási 
intézkedései felett bíráskodást gyakorolhat. A 
kolozsvári hírhedt lelkószválasztási ügy bizo-
nyítja, hogy mily botrányos állapotok fejlődnek 
ki az ily kótlakiságból; a bíráskodás pártat lan 
ságába vetett hit lehetetlen, hogy meg ne inog-
jon az ember lelkében. 

Vegyük csak figyelembe az előbb említett 
esetet, az egyházközség központi vagyonáról, 
illetőleg kölcsönóről. Ugyan hol keressen orvos-
lást az egyházközség? Ha polgári per-utra lép : 
összes hivatalosai menten fölfüggesztetnek s fe-
gyelmi kereset alá vétetnek. Ha az egyházkerü-
leti közgyűléshez fordul : sérelmi panaszát az 
igazgató tanács véleményes javaslatával együtt, 
tehát az ő szemüvegén keresztül látja a köz-
gyűlés, melynek 3U része a kormányon lévőknek 
befolyása alatt létrejött önkiegószítés utján 
állíttatott be. — A nagy többség az ügyet csak 
akkor ismeri, az egyszeri felosvasásból, a kom-
mentár világítása mellett; mert ha netalán a 
sérelmeseknek eszökbe jutna ügyüket a nyilvá-
nosság elé vinni, — kerületi határozat van rá, 
— fegyelmi büntetéssel sujtandók. 

Államsegély osztás, közalapi segélyre fela-
jánlás, körlelkészségek betöltése stb, mind igazgató-
tanácsilag történik; sőt sokszor ú. n. »elnöki 
úton«. Amazt legtöbbször végzi a titkár, segéd-
titkár, számvevő; emezt a püspök, ki diszlokálhat 
is az igazgató-tanács beleegyezésével. Ugyan hol 
van a mi kerületünk szűkös és nyomorúságos 
helyzetben levő lelkészein számára a kellő biz-
biztosítók, hogy véleményt merjenek nyilvání-
tani? A. lelkész elszólja magát, B. lelkész talán 
agitál stb.: bőrén válthatja meg. Ez ellen nincs 

appelláta, mert ezek a közgyűlés elé nem t a r -
toznak. A panasz még több bajjal járhat. 

Idézhetnénk itt is még elég példát; de ebből 
is elég, a mit mondottunk. Nem mondjuk, hogy 
gyakorlatra, tényekre hivatkoztunk volna, hanem 
igenis állítjuk, hogy oly lehetőségekre mutattunk 
rá, melyek az erdélyi ev. ref. egyházkerület leg-
alkotmányosabb egyházi szervezetében minden nap 
előfordulhatnak, a melyek ellen nincs biztosítók. 

Bocsássanak meg nekünk azok, kik ez al-
kotmány által el vannak ragadtatva; de mégis ki 
kell jelentenünk, hogy egy oly szervezet, mely 
az önkormányzati szervek érvényesülésének nem 
ad megfelelő tért, — itt mindent összeszorít, amott 
indokolatlanul, sőt jogtalanul kitágít, — a mely 
az egyéni ós testületi jogok védelmére a szer-
vezetben ülők önkénykedései ellen kellő és fel-
tétlen jogi biztosítékot nem nyú j t : nem csak 
hogy nem »legalkotmányosabb« szervezet, ha-
nem rnóg az »alkotmányos« jelzőt is nehezen 
bírja meg. Erdélyi. 

ISKOLAÜGY. 
A tanárkörök szervezete és működése egy 

félév alatt. 
(1898. szeptember. — 1899. február.) 

VI. 
(Folytatás.) 

Igen érdekes volt a kör első ülésén még Pirchala 
Imre elnöknek Referátum az újabb pedagógiai jelensé-
gekről című szabad előadása, melynek rendjén kívánatos-
nak tartá, hogy olykor a kör egyik-másik tagja referáljon 
olvasmányairól; a mennyiben azok a nevelésre és tanításra 
vagy pedig a középiskolában tárgyalt szaktudományokra 
vonatkoznak. Ő maga ezt most megkezdi s bemutat 
néhány olyan új müvet és értekezést, melyek a fiziológiai 
pszikhológiának a pedagógiára való alkalmazására vonat-
koznak. Ismerteti az elfáradás kérdését és azon méréseket, 
melyeket részint az esztheziométerrel és ergograffal, részint 
egyszerű számtani műveletek végeztetésével, vagy az em-
lékező és kombináló tehetség mérésére alkalmas dolgo-
zatokkal Kraepelin, Burgerstein, Ebbinghaus, Wagner 
és Kremsics végeztek. Ismerteti továbbá Schillernek az 
ily mérésekre alapított müvét : »Der Stundenplan, ein 
Kapitel aus der paedagogischen Psychologie und Physio-
logie«. — Ziehen : »Die Ideenassociation des Kindes* cimű 
értekezése alapján ismerteti, hogy miképen lehet a gyer-
mek képzet-készletének mintegy inventáriumát felállítni és 
azon törvényeket kutatni, melyek szerint az eszmetársulás 
a gyermek lelkében véghez megy A fiziologiai pszikholó-
giának módosító hatása van úgy, a nyelvtudomány mód-
szereire és felfogására, mint különösen a nyelvtanítás 
módszerére, és ezzel kapcsolatosan ismerteti Félix Franké: 
»Die praktische Spracherlernung auf Grund der Psycho-
logie und der Physiologie der Sprache* című értekezését. 
Ezzel szemben ismerteti Volkelt-nek a német filologusok 
utolsó gyűlésén tartott értekezését: »Psychologie und Pae-
dagogik«, melyben elismerve a pszikhologiának a pedagó-
giával való szoros kapcsolatát, mégis a túlzásoktól óv, és 



kifejti, hogy a pszikhologia nem felelhet meg a pedagógia 
minden kérdésére; sőt épen az alapvető kérdések: mi a 
nevelés célja, — milyen legyen az ember-ideál, a melynek 
megvalósítására kell törekedni a nevelőnek. — nem fejt-
hetők meg a pszikhologia, hanem csak az ethika és a 
kultúrtörténet alapján. 

Jónás János alelnök mondott köszönetet előadónak 
»a szép, érdekes és tanulságos ismertetésért; de különösen 
azért a hálára kötelező buzgóságért, melylyel a kör ügyét 
felkarolja. Igazi vezér és útmutató ő, ki mindenkor meg-
találja a helyes módot arra, hogy a kör működését oly 
térre terelje, a hol az valóban gyümölcsöző lehet. Ezért 
van, hogy a kör minden tagja feltétlen bizalommal, a leg-
nagyobb tisztelettel és őszinte szeretettel fordul elnöke 
felé*. 

A kör 2-ik (november 26.) ülésén Posch Árpád, 
kir. főgimnáziumi tanár tartott felolvasást A tanári munka 
eredményességének némely feltételeiről. Előadó felsorolja 
azokat a kedvezőtlen körülményeket, melyek a tanárt 
mai napság hivatásának teljesítésében akadályozzák. Ilye-
nek : a zsúfolt osztályok; helytelen tárgy- és órabeosz-
tások ; a fegyelmezésben és a tanításban követett eljárásnál 
az egyöntetűség hiánya ; a nyelvi tanításnál a nagy óra-
számból és sok Írásbeli dolgozatból eredő megunása 
tanárnak és tantárgynak egyaránt. — Az érdekes elő-
adáshoz fűzött eszmecsere után a kör Jónás János elnöklő 
alelnök azon indítványát fogadta el, hogy az Egyesület 
igazgatósága a Közlöny útján indítson mozgalmat, mely-
nek célja a mai 60—68, sőt még több tanulóval zsúfolt 
osztályok megszüntetése legyen. Csak akkor remélhetjük, 
hogy középiskoláinkban tanításról és nevelésről a szó 
igazi értelmében beszélhetünk, ha egyszer a létszámot 
az egyes osztályokban törvényi úton leszállítják. 

Következett dr. Wágner Lajos állami főreáliskolai 
tanár érdekes felolvasása A polgári iskolák reformjáról, 
melyben megemlékezvén báró Eötvös Józsefről, mint 
népiskolai törvényünk megteremtőjéről, — kifejti a polgári 
iskolák szervezetét, számát, tanulóinak létszámát, s ismer-
teti mindazt, a mit e kérdésben az utóbbi időkben tettek, 
írtak, javasoltak; végül fölveti a kérdést: elégséges-e a 
4 osztályú polgári iskola, vagy szükségesnek kell-e ítélni 
a 7 osztályú, érettségi vizsgálattal összekötött polgári 
iskolák felállítását ? Az alapos hozzászólásokból említsük 
fel Jónás János alelnöknek a szög fejét eltaláló, radiká-
lis indítványát, a következő érvelő szavakkal: »Ha mi 
arra törekszünk, hogy minden iskola visszanyerje eredeti 
rendeltetését, akkor a legnagyobb örömmel üdvözölhetjük 
a hét osztályú, érettségi vizsgálatig felvezető, önkéntesi 
jogot nyújtó és bizonyos hivatalokra képesítő polgári 
iskolák felállítását. Nem kiván ez iskolák szervezetéről 
s tanárainak képesítéséről nyilatkozni; de azt belátja, 
hogy a kérdésbe, a mint azt ma tárgyaljuk, sok kicsi-
nyes személyes és anyagi érdek is belejátszódhatik. ő 
csupán magát az új iskola felállításának eszméjét s az 
attól várható üdvös eredményeket t e k i n t i . . . . Folyton 
panaszkodunk, hogy zsúfolt osztályainkban lehetetlenség 
taní tani ; egyre hangzik, hogy nem való elemek tódulnak 
a középiskolákba, sőt az egyetemekre i s . . . Ezek számára 
van szükség a hét osztályú polgári iskolákra.* Ennek 
folytán a gyűlés nagy szótöbbséggel kimondja, hogy a 
hét osztályú polgári iskolák felállításának eszméjét a leg-
meleg hben üdvözli, mert ezen iskolákat szükségeseknek 
tartja s azok létesítésétől várja, hogy a középiskolák és 
egyetemek az oda nem való elemektől megszabadulnak s 
eredeti rendeltetésüket visszanyerik. — Ezen indítvány-
nyal a pozsonyi kör, — a többi körtől egészen eltérőleg — 
a részünkről is helyesnek vallott álláspontra helyezkedett. 

Külön, hosszú cikkeket lehetne közölni a kör to" 
vábbi működéséről, illetve az ott kifejtett értekezésekről. 
Azonban terünk hiánya még csak a reprodukálást sem 
engedi meg. Minek következtében nincs más mód, mint 
az érdeklődőket és az illető szakférfiakat utalni az Orszá-
gos Tanáregyesületi Közlöny f. é. 16. számára, a hol Gzó-
bel Gyula, állami főreáliskolai tanár szakértekezéséről: A 
rajztanításról s ; a hozzáfüződött eszmecserékről sok ta-
nulságos dolgot fog olvashatni, a kör január 7-én tartott 
(3-ik) ülésén, a melyen dr. Jeszenszky István, ág. h. ev. 
lyceumi tanár is érdekes felolvasást tartott, a nagy vakáció 
kérdéséről. Fejtegetéséből említsük meg, hogy majdnem 
minden nyugoti államban a nagy vakáció tekintetében 
más a szokás. Franciaországban augusztus—szeptemberben, 
Olaszországban agusztus 15-től október 15-ig, Ausztriá-
ban julius 15-től szeptember 15-ig, Németországban, csak 
juliusban, Svédországban junius elejétől augusztus végéig 
tart a nagy vakáció. — A gyűlés túlnyomó többsége a 
mai rendszer fentartása mellett nyilatkozott. 

Végül a kör 4-ik (február 11.) üléséről említsük meg 
Szilágyi S. Aladár, kereskedelmi akadémiai tanár felolva-
sását A modern iskolai épületek higiéniájáról és beren-
dezéséről. Ebben a következő kérdéseket fejtegette: 1. Mi-
lyen legyen az iskola telke? 2. Milyen legyen az épület 
fekvése, tervezete, anyaga, felépítése, világítása, szellőzte-
tése, egyes részeinek szerkezete? 3. A belső berendezésnél 
mire kell a fősúlyt fektetni ? Végre indítványt nyújt be : 
1. Kéressék fel a közoktatási kormány, hogy az összes 
hazai intézetek célszerű elhelyezése és berendezése iránt 
intézkedjék ; 2. a tanárjelölteknek már az egyetemen mó-
dot nyújtsanak arra, hogy az iskolák modern és a hi-
giéniai követelményeknek megfelelő berendezéséről kellő 
felvilágosítást nyerjenek. — Tirchala elnök ugyan köszö-
netet mond a nagy buzgalommal megírt értekezésért, de 
az indítványt meílőzni kéri, mert azt tartja, hogy a 
miniszter az első ember, a ki az iskolák célszerűbb el-
helyezését és berendezését óhatja, és mert a forrást is 
meg kellene jelölni, a honnan a szükséges pénzt merí-
teni lehetne. — A kör ily értelemben határozott. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
(Folyt, köv.) ev. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

Micsoda betegségben szenvedett Pál apostol ? 
Lapunk f. évi 11—14. számaiban közöltük Wernle : 

»Pál, mint pogány hittérítő* című munkáját , s azt hisz-
szük, nem lesz érdektelen, ha kiegészítjük azt egy másik, 
szintén igen alapos dolgozat közlésével, a mely arra a 
kérdésre kiván, a lehetőségig megfelelni, hogy mi lehetett 
az a betegség, mely Pált kínozta s a mi miatt többször 
panaszkodott? E dolgozatot Herzog, müncheni orvos írta 
a Ref. Kirchenzeitung számára, s abból veszszük át a kö-
vetkezőkben. 

* * * 

Pál apostol leveleiben elég különféle panaszokat és 
utalásokat találunk az ő testi gyengeségeire, fogyatkozá-
saira és szenvedéseire vonatkozólag. Ha felidézzük magunk 
elé mindazokat, a miken az Ur e küzdő szolgája, az ő 
hosszú és küzdelemmel teljes életében átment és a miket 
átszenvedett, s mindama támadásokat, a melyek az ő, 
különben sem erős testét ostromolták, — akkor teljesen 
érthetők panaszai. A II. Kor. 11. fejezetében így beszél 



szenvedéseiről: »Krisztus szolgái ő k ? . . . én még inkább; 
a fáradságokban bőségesbben én, — sebekben feljebb azok-
nál, — a tömlöczökben inkább én, — halálos veszedel-
mekbengyakorta. A zsidóktól ötször szenvedtem negyven-
negyven csapást egy-egy híján. Háromszor verettem meg 
vesszővel, — egyszer megköveztettem; háromszor szenved-
tem hajótörést, — éjjel és nappal hányattam a mélységben. 
Gyakorta voltam úton s veszedelmekben vizeken, vesze-
delmekben a rablók közt, — veszedelmekben az én nem-
zetiségem miatt, — veszedelmekben a pogányok miatt, — 
veszedelmekben a városban, — veszedelmekben a pusz-
tában, — veszedelmekben a tengeren, — veszedelmek 
ben a hamis atyafiak között; fáradságban és nyomoru-
ságban, — vigyázásokban gyakorta, — éhségben és szom-
júságban, — böjtölésekben gyakorta, — hidegségben és 
mezítelenségben. S a mi a külső dolgokon kivül minden-
nap szorongat engem: a minden gyülekezetek felől való 
aggságoskodás. Kicsoda gyenge és én ne volnék gyenge? 
Kicsoda botránkoztatik, — én pedig ne égnék ? . . . . 
Damaskusban Aretás, a császár kormányzója őriztette a 
damaskusiak városát, meg akarván fogni engemet; de egy 
ablakon, kosárban bocsáttattam alá a kőfalon és úgy 
menekültem meg kezei közül.* (23—29, 32, 33. vers.) 
Ki olvashatná megindulás nélkül ezekben az egyszerű, 
de hatalmasan beszélő szavakban leirt szenvedéseket? 
Ehez járul még az is, hogy Ő, ámbár tekintélyes és 
vagyonos családból származott, mégis, hogy azönfentartására 
szükségeseket megszerezze és senkinek se legyen terhére, 

— folytonosan dolgozott (I. Thess. 2 : 9. II. Thess. 3 : 8). 
Ha még ezeken kivül elgondoljuk, hogy mily óriási szel-
lemi munkát követelt az apostoltól a sok levélírás, a 
folytonos prédikálás, a nagykiterjedésű misszionálás és 
a nagyszámú keresztyén gyülekezetek szervezése; — 
továbbá, hogy mily lelki harcok közt vitte ezeket végbe, 
s mily sok lelki kísértést kellett kiállania: akkor valóban 
azt mondhatjuk, hogy ezek között még a legerősebb 
testi szervezetnek is idő előtt meg kellett volna törnie. 

Erős testi szervezetű azonban Pál apostol egyáltalán 
nem volt. Saját nyilatkozatai (II. Kor. 4 : 7 ; 10: 10; Csel. 
14: 12) és a legrégibb korból róla fenmaradt képek szerint 
épen nem rendelkezett az apostolsághoz megkívántató al-
konstitucióval. E tudósítások szerint kicsiny, előrehajlott, 
kalmas testi igénytelen testalkatú s látszólag gyenge konsti-
tuciójú ember volt; — ritka, csaknem teljesen ősz hajjal 
és erős előre nyúló orral. »Vékony, száraz 'emberke volt, 
mint Fülöp (Melanchton) mester* — mondja róla Luther. 
Úgy látszik, hogy még beszéde sem volt sem gyújtó, 
sem elragadó hatású Szóbeli előadásnak messze mögötte 
kellett állania irói képességének, mert maga is azt 
mondja, hogy beszéde »megvetésre méltó* és >durva* 
(II. Kor. 10: 10; 1 1 : 6). Ha jó i értjük eme szavait, 
akkor hiányzottak nála az ékesszólás külső eszközei, 
és ez a körülmény nyilvánválólag gyakran aggodalmakat 
okozott neki, úgy hogy csak nagy aggságoskodások 
és »félelem és rettegés között* beszélt nyilvánosan (I. 
Kor. 2 : 3). Tekintélytelen alakjával és benyomást gya-
korolni nem képes beszédével a legélesebb ellentétben 
áll leveleinek határozott és hatalmas nyelvezete, — a 
mely ellentét kedvező alkalmat is nyújtott ellenségeinek, 
hogy kizsákmányolják. A mint maga mondja: »Mert levelei 
— mondják — súlyosak és erősek; de testi jelenléte 
gyenge* (II. Kor. 1 0 : 10). 

Ily gyenge testi alkata mellett nem csodálható, ha 
Pál ama túlfeszített igények között, a melyeknek lelke és 
teste ki volt téve, gyakran panaszkodik a fáradtság és a 
csüggetegség miatt, a melyeket az aggságoskodások, gon-
dok, és túlerőltetés idéztek elő (I. Kor. 4 : 9). Panaszkodik 

a korai megöregedés miatt is, s magát »az öreg Pál«-nak 
nevezi (Gal. 6 : 17. Filém. 9). Azonban szól az apostol 
elég gyakran valóságos testi szenvedésről is, a melynek 
ki van téve, a mely gyakran meglepvén, neki fájdalma-
kat okoz, s a melynek megszüntetéséért háromszor kö-
nyörgött az Urnák, de hiába. »És hogy felettébb el ne 
ragadtassam a kijelentés nagysága által — mondja, — 
adatott az én testembe egy ösztön, a sátán angyala, hogy 
engem csapdosna, hogy el ne ragadtassam. E miatt há-
romszor kértem az Urat, hogy szűnjék meg tőlem* (II. 
Kor. 12: 7, 8). És ismét más helyen: »Mert ti tudjátok, 
hogy a testi gyengeség között hirdettem néktek az evan-
géliumot először; és az én testemben való megkisértetésteket 
nem vetettétek meg, sem meg nem utáltatok, hanem 
úgy fogadtatok engem, mint az Istennek angyalát, — 
mint a jézus KrisztusU (Gal. 4 : 13, 14. V. ö. II. Kor. 
2 : 1 - 3 ) . 

Luther úgy vélte, hogy a »testbe adott ösztön« alatt 
lelki kísértéseket kell érteni, — mintha ezt mondta volna: 
»Nagv bajom és félelmem volt a sátán miatt, hogy úgy 
láttassék előttem, mintha el akarna nyelni, és hogy mint-
egy ösztön legyen az én testemben*. Ez a vélemény azon-
ban nem fogadható el, mert azok az adatok, a melyeket 
maga az apóstól nyújt, —világosan valami testi, valószínű-
leg fájdalmas és gyakran ismétlődő bajra utalnak. Néha, 
mint Galatiában is, betegen kellett feküdnie, s betegsége 
gyakran oly erős lehetett, hogy az — legalább úgy lát-
szik — még eszméletétől is megfosztotta. Minden esetre 
valamely hosszantartó, évtizedekig elhúzódó szenvedésről 
van itt szó, a mely, bár a benne kinlódót nagyon hábor-
gatja és időnként letöri, de mégis, bármily soká tartson 
is, sem a testi, sem a lelki erő romlását nem okozza. 
Az apostol betegségének azonban még egy másik jellem-
vonással is bírnia kellett. A Gal. 4 : 14-ben azt mondja 
az apostol, hogy a galaták erős próbára voltak téve az 
ő betegsége által, — mindazáltal vele sem tiszteletlenül 
nem bántak, sem pedig meg nem vetették ; — a mint 
az eredeti szöveg mondja: ooőe s^sircóaocre. E helynek 
alig lehet más értelme, mint csak az, hogy az apostol 
azt hiszi, hogy betegsége alatt arca viszataszító volt 
úgy, hogy a miatt úgy tűnhetett volna fel.a babonás nép 
szemében, mint egy Isten által üldözött és megbélyegzett 
ember. 

Igen eltérőek a vélemények e betegség természete 
felől. JRamsay abban a véleményben van, hogy e beteg-
ség főfájás volt, a mit a gyakori malarikus lázak okoztak. 
E vélemény ellenében azonban azt az ellenvetést lehet 
tenni, hogy az évtizedekig tartó malarikus betegség, gya-
kori. vagy a hogy Ramsay véli, mindennapi ismétlődé-
sével s más egyéb következményeivel annyira legyengíti 
a benne szenvedőt, hogy az sem testi, sem szellemi mun-
kára nem képes. A testben levő ösztönt meg lehetne 
ugyan magyarázni az erős főfájással; de azt, hogy az 
apostol maga undorítónak tünteti fel betegségét, a malá-
riával semmiképen sem lehet összeegyeztetni. 

t Más vélemény szerint az apostol epilepsziában szen-
vedett, és Krenkel igen erősen argumental e mellett. Fel-
hozza, hogy a galata levél idézett helyén az é£e7m>aaTs, 
mit a magyar fordítás »megutáltatok* szóval ad visz-
sza, szószerint ezt jelenti »kiköptetek«, — s Krenkel, a 
görög és római írókból vett több idézettel igyekszik bizo-
nyítani, hogy a régi világban egy epileptikus láttára köp-
tek az emberek. Hogy az apostol dicsekedve említi, hogy 
a galaták az ő betegsége láttára nem köptek, az annak 
a bizonyítéka, hogy ő epileptikus bajban szenvedett. Ép igy 
egy ily rohamra vezeti vissza Krenkel a damaskusi úton 
történt Krisztus-víziót is, s bizonyítékul hozza fel, hogy 



azután Pál több napig elvesztette látó képességét. Ha 
időm volna, alapos kifogást tehetnék ezen okoskodás filo-
lógiai oldala ellen is ; de a helyett orvosi szempontból 
hozok fel nyomós bizonyítékokat az epilepszia-felvétel ellen. 

Az epilepszia szembeötlő szimptomái főként a hir-
telen, pillanatszerüleg bekövetkező öntudatlanság és az 
egész test görcsös rángatózásai. E betegség félelmes és 
szokatlan volta kezdettől fogva irtózattal töltötte el a 
szemlélőt s azt a gondolatot támasztot ta , hogy annak 
természetfeletti, isteni, vagy ördögi oka v a n ; — s mint 
ilyen, egészen illenék is az apostol betegségének rajzá-
hoz. Mai ismereteink szerint a görcs-roham vagy csupán 
előhírnöke és jele valamely más bajnak, az organikus 
agvbántalomnak, a mely nemsokára csakugyan jelentke-
zik is, — vagy pedig csupán csak részleges nyilvánulata 
valamely hosszantartó, a legtöbb esetben gyógyíthatatlan 
betegségnek, a mely egyéb más, főként pedig lelki zava-
rokat, pl. agylágyulást, pszikhikai elsatnyulást stb. hoz 
letre. Épen ez utóbbi eset az, a mely a szegény betegek-
nél be szokott következni, úgy hogy ma a pszikhiaterek, 
csaknem kivétel nélkül abban a véleményben vannak, 
hogy az epilepszia, ha nem minden esetben is, de az 
évtizedekig tartó, súlyosabb formáiban csaknem kivétel 
nélkül lelki átalakulásokat hoz létre. Azt azonban épen 
nem jehet állítani, hogy minden epileptikus lelki beteg-
ségben szenvedne. Bizonysága ennek az, hogy eltekintve 
a hires epileptikusoktól, mint a milyenek voltak Caesar, 
Mohammed, Napoleon stb., — vannak olyanok, a kik 
epileptikus bajban szenvednek, vagy szenvedtek, s mégis 
megőrizték szellemi képességeiket; legfölebb is csak any-
nyit lehet mondani a beható vizsgálódás után, hogy nem 
emlékeznek a rohamaik alatt történt dolgokra. A hires, 
ilyen bajban szenvedett emberekre nézve azonban a bi-
zonyítékok ál talában gyenge lábon állanak, s Mohammedre 
vonatkozólag fel is adták már ezt a véleményt. Raj tuk 
kivül a fentebb említett egyének a bajnak csak könnyebb, 
úgynevezett abortiv alakjaiban .szenvedtek. Az ilyeneknél 
az esetek alig felismerhetők, külsőleg alig nyilvánulnak; 
a megtámadottnak alig okoznak fájdalmat s ritkán vezet-
nek komolyabb következményekre. A tipikusan kifejlődött 
epileptikus formáknál azonban csak igen ritkán marad 
meg érintetlenül a lélek és korább vagy később, ha az 
epilepszia nem orvosoltatik, az értelem mellett romlást 
szenved a lélek és a jellem is. Azonkívül igen ritka, hogy 
az epileptikus hosszú életű legyen. Általában véve az 
epilepszia gyógyíthatatlan; bár némelyek úgy vélik, hogy 
a könnyebb formák az i f júkorban gyógyíthatók. 

Ha összevetjük az epilepszia így vázolt természetét 
azzal, a mit Pál apostol betegsége felől tudunk, — lehe-
tetlen őt epileptikusnak minősítenünk. Nála nem lehet 
sző az epilepsziának valamely könnyebb és csak ritkán 
előjövő formájáról , hanem a súlyosabb, évtizedeken át 
tar tó és gyakori, a környezet által látható és megfigyel-
hető rohamokban nyilvánuló betegséget kellene feltételez-
nünk, miután a Krisztus-vízió i f jűságában történt s a 
több évtized múlva keletkezett levelekben is sűrűn panasz-
kodik baja miatt. Ily hosszantartó és nehéz betegségnek 
azonban mindenesetre lelki bajokat, pl. agylágyulást, 
vagy a szellemi erők elgyengülését kellett volna létre-
hoznia ; eltekintve attól, hogy ily baj mellett oly hosszú 
életet, mint a minőt élt nem is élhetett volna. Bizonyára 
egy ily hosszantartó és súlyos epileptikus baj annyira 
meggyengítette volna idősebb korában az apostol szellemi 
erőit, hogy leveleit nem lett volna képes megírni. Pedig 
egyáltalán nem lehet kimutatni életének utolsó éveire 
vonatkozólag sem a legcsekélyebb szellemi gyengülést, 
vagy jellembeli fogyatékosságot; sőt ellenkezőleg, az lát-

szik, hogy mindvégig megőrizte teljes lelki épségét. Hasonló-
képen lehetetlen lett volna, hogy az apostol, egy teljesen 
kifejlődött epileptikus bajjal olyan szárazföldi és tengeri 
utazásokat tehetett volna, mint a milyeneket tényleg tett. 

A mit a Krisztus-vízió felől Pál ú t ján tudunk, az 
is a leghatározottabban ellene bizonyít az epilepsziának; 
mert ily roham alatt az öntudat teljesen elvész és az il-
lető egyátalán nem képes visszaemlékezni a vele történ-
tekre. Máskülönben meg az is teljesen érthetetlen, hogy 
egy epileptikus roham az egész lelki világnak olyan át-
alakulását és megváltozását hozhassa létre, mint a milyen 
Pál életében ama vizió után bekövetkezett. 

Hasonlóképen szerencsétlennek tar tom azt az okos-
kodást, a mely azt a tudósítást, hogy a Krisztus-vizíó 
után Pál több napig elvesztette a látóképességét, — az 
epileptikus baj bizonyítékaként igyekszik feltüntetni. Az 
igaz, hogy a tipikus epilepszia eseteiben, a mikor az ön-
tudat megszűnik, felfüggesztődik a látóképesség is. Az is 
igaz. hogy bizonyos változások, a minők a pupillák meg-
merevedése és kitágulása, előfordulnak a szemen, s a ba j 
megszűnése után is maradnak rendetlenségek, a vérkeringés 
megzavarodása következtében ;— de hogy egy beteg, rohama 
után több napig elveszítette volna látóképességét, olyan 
esetet még nem észlelt senki sem. Egyáltalán nem fogad-
ható el szerintem az az állítás, hogy abból a körülményből, 
hogy Pál a galátákhoz és a Filemonhoz írt levél kivételével 
nem sajátkezüleg írta leveleit, hanem csak nevét írta, 
talán rövid megjegyzések kíséretében azok végére, — va-
lami szembajra lehetne következtetni. Ez a szokás a régi 
korban, úgy látszik, általános volt, s a galata levél ama 
kifejezését, hogy Pál azt >öreg« betűkkel írta ( 6 : 10), 
nem lehetne bizonyítékul hozni fel valamely szembaj 
mellett. Ha azonban ennek okát mégis valami szembaj-
ban akar juk keresni, akkor is legfelebb csak az öregség-
gel együttjáró rövidlátóságra gondolhatunk. A rövidlátás^ 
igen sokszor már a negyvenedik életév körül nagyon 
észrevehető; abban az időben pedig még nem volt lehet-
séges a segítés pápaszem által, mert azt csak még jóval 
későbben találták fel. Ezzel meg volna fejtve az a lát-
szólagos ellenmondás is, a mely abban a tudósításban van, 
hogy Pálnak igen éles szemei vol tak; mert az öregségi 
rövidlátás épen az éles és jó szemeknél szokott korán 
fellépni, a nélkül azonban, hogy az a látóképességet 
valóban megrontaná. A látóképesség meggyengülése azon-
ban semmiképen sem hozható fel bizonyítékul az epilep-
szia mellett; mert ha az epilepsziánál a szemek meg-
gyengülnek is, az csupán az állandó és súlyos szellemi, 
főként pedig agy-bajnak a jele és mellékes az epilepszia 
egyéb jelenségei között. 

A fentebb elmondottak alapján, orvosi szempontból 
ellene kell mondanom annak a véleménynek, mely szerint 
Pál epileptikus bajban szenvedett, és' a leghatározottabban 
vissza kell utasí tanom azt az állítási, hogy a Krisztus-
vizíó tulajdonképen csak egy epileptikus roham lett volna. 

(Folyt, köv.) H . I . 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Szent János evangéliumának magyarázata. Irta Dods Márkus D. D., 
ev. ref. theol. tanár Edinburgban. Angolból átdolgozta Lukácsy 
Imre, ev. ref. vallástanár. Első kötet, ára 4 korona. Budapest. 
Hornyánszky Viktor könyvnyomdájából. Ajánlva Hegedűs Sándornak. 

Szeretünk hivatkozni ar ra , hogy magyar protes-
táns egyházi beszédirodalmunk oly gazdag, hogy külföldi 
hitrokonaink enemű termékeivel bátran kiállja a versenyt. 



Én azonban azt hiszem, hogy e tekintetben inkább csak 
a mennyiségre lehetünk büszkék; mert ha vannak is jeles, 
bármely külföldi szónoknak becsületére váló műveink, 
tartalom, minőség tekintetében átlag jóval hátrább állunk 
bármely külföldi protestáns egyháznál. Legjobb bizonysága 
ennek az a, különösen az újabb időben tapasztalt je-
lenség, hogy alig múlik el hét, hogy egy-egy kötet egy-
házi beszéd megjelenéséről ne kapnánk hirt. De a kik 
nemcsak mennyiségre, hanem a minőségre, a tartalom 
értékére is figyelemmel vannak, azok igen sok köny-
vünkre kénytelenek azt mondani, hogy jobb lett volna e be-
szédeket az asztalfiókban hevertetni. Én ezt több körül-
ményre tudom visszavezetni. Az első és talán legfőbb ok 
az, hogy ma, mikor a hirnév szerzésnek egyik igen is 
túlhajtott forrnájaj egy-egy könyv megirása és kiadása : 
a fiatal protestáns lelkész előtt ennek mihamar elérésére 
nézve alig látszik más tér, mint egy-egy kötetnek minél-
előbbi kiadása. De az aztán a nagy baj, hogy a vállal-
kozás nem előnyére, de hátrányára üt ki, nemcsak a tisz-
tes múltú protestáns beszédirodalomnak, melynek szín-
vonalát leszállítja, hanem magának a fiatal lelkésznek is ; 
mert ezeken a beszédeken rendesen nem látszik meg a 
sikeres igehirdetés két fő követelménye : a bibliában való 
alapos jártasság, szellemében való elmerülés, örök igéivel 
való nabonkénti táplálkozás, a mi nélkül a jó egyházi 
beszéd el nem lehet; valamint az Isten igéjének az iró 
egyéniségén, komoly élet ismeretén és tapasztalatain át-
szűrődése! 

Ehhez járul egy másik sajnálatos állapot. Ugyanis 
protestáns irodalmunk a biblia segédeszközeiben határo-
zottan igen szegény. Ezt nem szükség bővebben magya-
ráznunk; csak arra a tényre hivatkozunk, hogy nincs 
egy, a kor követelményeinek megfelelő bibliai lexikonunk, 
bibliai magyarázati irodalmunk pedig alig egy pár műre 
szorítkozik. 

Ez azért nagy baj, mert bár maga a biblia is meg-
termékenyíthet minden lelket, mely annak olvasásába el-
merül ; de sem útbaigazítás nélkül a biblia rengetegében, 
—- a mire szolgálna egy jóravaló magyar bibliai lexikon, —-
sem az élet viszonyaihoz alkalmazott gondolatok ébresz-
tésére szolgáló bibliamagyarázatok nélkül egy lelkipásztor 
sem lehet el. 

Ezen kivül rá kell mutatnunk egy másik tényre. 
Abban a művelődési evolúcióban, mely szemlátomást kezd 
visszatérni a vallás alapjaira, vagy legalább a tudományt 
a vallás kincseivel kibékíteni, összeegyeztetni törekszik : 
a cél csak úgy érhető el, ha mind nagyobb számmal 
készülnek oly művek, melyek a biblia kincseinek élveze-
téhez, a váltság titkának megértéséhez elvezetik a tanulé-
kony olvasót. Dods, edinburgi tanár fent jelzett könyve, 
melylyel Lukács Imre megajándékozta a magyar irodal-
mat, a biblia megértésére, mint örök igazságainak meg-
kedveltetésére nagyon alkalmas munka. 

Maga a tárgy, — János evangéliuma — hálás talaj 
arra nézve, hogy azon egy bibliamagyarázó összes tehet-
ségei szerencsésen érvényesüljenek; mert János evangéliuma 
tartalomban és formában egyaránt irodalmi műremek. 

De lássuk magát a müvet. A XXIV darabból álló 
bibliamagyarázatot egy Előszó és egy utána következő 
Bevezetés nyitja meg. A Jánosi evangéliumot szépen jel-
lemző s a Lukácsy Imre szép fordítását ajánló Előszót 
SzÖts Farkas, theol. tanár írta. Ezt követi a szerzőtől 
származó Bevezetés, jobban mondva egy markans voná-
sokkal megírt tudományos áttekintés az egész mű felett, 
melyben előbb az evangélium célja és szerkezete van is-
mertetve ; az nevezetesen, hogy a mű minden ponton 
megerősíteni igyekszik azon hitet, hogy »a Jézus Krisz-

tus az Isten fia«; azután az evangélium felosztásával 
ismertet meg. A Bevezetésnek mintegy függelékét képezi 
Rev. Halleday Doglas táblás felosztása. E tudós szerint 
a János evangéliuma az Előszón (1: 1—18.) és a végszón 
vagy függeléken (XXI.) kivül eszmeileg a következő két 
fő részre bontható: I. rész: Krisztus dicsőségének kinyi-
latkoztatása erőben és hatalomban. II. rész: Krisztus di-
csőségének megnyilatkoztatása szenvedésében és halálában. 

Az egyes bibliamagyarázatok pedig a következő címek-
hez fűződnek: I. A megtestesülés (I : 1—18.). II. Krisztus 
befogadása (I: 1—18.). III . Keresztelő János bizonyság-
tétele (1: 6—8, 15—34.). IV. Az első tanítványok (1: 35 
—51.). V. Az első csoda, kánai menyegző (II: 1—11.). 
VI. A templom megtisztítása (II: 11—22.). VII. Nikodé-
mus (II: 23— III : 8.). VIII. A rézkígyó (III: 9—21.). 
IX. A samáriabeli asszony (IV: 1 —16.). X. Jézus kije-
lenti magát (IV : 17—26.). XI. A második csodatett Ga-
lileában (IV: 31—54.). XII. Szombatnapi gyógyítás a 
Bethesdánál (V: 1—14.). XIII. Jézus az életadó és itélő 
biró (V: 15—47 ). XIV. Jézus az életnek kenyere ( V I : 
1—59.) XV. Válság Galileában (V: 60—71.). XVI. Jézus 
vitatkozik Jeruzsálemben (VII. r.). XVII. A bűnös asszony 
esete (VII: 53. — VIII: 1—11.). XVIII. Krisztus a világ 
világossága (VIII: 12—19.). XIX. Krisztust visszautasítják 
Jeruzsálemben (VIII : 21—59) . XX. A vakon született 
ember esete (IX. r.). XXI. Jézus a jó pásztor (X : 1—18.). 
XXII. Jézus Isten fia (X: 22—42.)." XXIII. Jézus a feltá-
madás és az élet (XI: 1—44.). XXIV. Jézus az áldozati 
bárány (XI : 45—54.). 

Ezeket a fejezeteket csak azért soroltuk fel, hogy 
felmutassuk azok előtt, a kik a János evangéliumát is-
merik, mily ügyes Dods tanár az egyes eszméknek és ese-
ményeknek megfelelő, s az egész eseményt egy-két szóval 
kifejező fejezetekhez fűzésében, a mi által már így külső-
leg is kifejezésre jut, hogy mindenik fejezet mintegy 
feljebb-feljebb emelkedő lépcső, melynek legfelső foka az 
egész világért lett áldozat. 

Bizonyára hálás foglalkozás volna sorról-sorra menni 
ennek a jeles bibliamagyarázónak eszmemenetén, hogy 
felmutassuk, miszerint annak, ki bármely nemben kitűnőt 
akar nyújtani, Istenről adott tehetséggel, mint a minő 
Dodsnál a mély és eredeti gondolkozásmód, egészen bele 
kell magát élnie tárgyába. 

Dods ugyanis annyira ismeri János evangélista egész 
lelkületét, úgy bele tud hatolni Jézus minden kifejezései-
nek lényegébe, annyira átérzi cselekvésének minden ru-
góját, az Isten-ember körül hullámzó kis és nagy, rokon 
és ellentétes törekvésű egyéniségeket oly plaszticitással, 
közvetlen vonásokkal állítja elénk, a kijelentés s hitünk 
legnagyobb kérdéseit oly melegséggel boncolja s oly meg-
győző erővel teszi meg az alkalmazást ezekből a mai 
életviszonyokra, hogy minden sora tanulságos. A helyett, 
hogy részletesen bizonyítanánk, mely esetben sokkalta 
bővebben kellene Í rnunk: elég legyen csupán rámutat-
nunk a megtestesülés, Nikodemus, a rézkígyó, szombat-
napi gyógyítás a Bethesdánál, Jézus az életnek kenyere 
című fejezetekre. 

A mi magát a fordítást illeti: ha igaz az, hogy az 
a legjobb fordítás, mely mintegy feledtetni látszik, hogy 
nem eredeti művel van dolgunk : úgy Lukácsy Imre a jó 
fordítónak minden jeles tulajdonságát egyesíti magában. 
Nyelve mindenüt értelmes, tőrülmetszet magyaros. Sehol 
semmi homály. Itt egyszerűségével, amott az egymásra 
halmozott képek és gondolatok gazdagságával hódít. 

Ajánljuk e művet lelkésztársainknak és világi fér-
fiaink figyelmébe. A hivatásos papok kezében hasznos 
segédeszköz, megtermékenyítő hatást szülő munka lesz; 



müveit hitfeleinket pedig bibliai vallásos szellemmel tölti meg, 
a mire korunkban bizony igen nagy szükség van. A fia-
tal vallástanárt derekas munkájáért üdvözöljük. Jeles 
bibliamagyarázatokban szegény irodalmunkat e munka 
átültetésével valóban gazdagította, a miért melegen óhajt-
juk, hogy a tervbe vett második kötet mennél előbb kö-
vesse az elsőt. 

K.-Azar Péter Mihály. 

BELFÖLD. 
A felső-borsodi ev. reform, egyházmegye 

közgyűlése. 
A felső-borsodi egyházmegye április 18—19. napján 

Felső-Barcikán tartá szokásos tavaszi közgyűlését, Nt. 
Vadászy Pál esperes és Ragályi Béla, e. m. gondnok 
kettős elnöklete mellett. 

Alkalmi ének és Csiki József, rudobánva h. lelkész 
áhítatos imája után gondnok nyitotta meg a gyűlést, leté-
vén az elismerés virágaiból font koszorút Debreczeni 
Gábor, nyugalmazott esperes sírjára. 

Majd esperes úr olvasta fel félévi terjedelmes jelen-
tését. Éreztük mindnyájan, hogy egyházmegyénk kormány-
rúdját erélyes kezek vezetik, hol az eszély az erélyesség-
gel, a kigyói okosság galambszelidséggel ölelkezik. Rend, 
pontosság az elnökség jelszava ma is. És a hol az elnö-
kök rendszeretők és törvénytisztelők : ott a tanácsosok-
nak, sőt a közlegényeknek is legszentebb kötelességük az, 
hogy a gondjaikra bízott nyájak el ne széledjenek ; de éljen 
és virágozzék közöttük a protestantizmus életfentartó 
lelke és szelleme. 

Csendesen, zajtalanul folyt egyházmegyénk mult évi 
élete biztos medrében. — Nagyobb hullámok, vészes szir-
tek csendes fejlődését nem gátolták; haladt majdnem 
észrevétlenül magasztos rendeltetése felé. S ha az espe-
resi jelentés mégis fokozatosabb munkásságra, intenzivebb 
tevékenységre lelkesített nem csak minket, de egyházme-
gyénk minden tagját : okát abban találjuk, mert az ügyes 
vezér nem csak akkor látja meg a romboló ellenséget, 
mikor már lőtávolban van, hanem jóval előbb is, hogy 
kellőleg tudjon védekezni lelkes katonáival. Fel tehát 
szent munkára! — mondja az esperesi jelentés; mert a sta-
tisztika megdöbbentő adatokkal világította meg előttünk 
a helyzetet. Nem elég csak a dicső mult képein merengni, 
az ősök vérrel kivívott jogaira hivatkozni akkor, midőn 
a fejsze a protestántizmus életfája gyökerének van irá-
nyítva. Tenni, hatni, alkotni, gyarapítani kell mindenütt és 
minden téren, ha azt akarjuk, hogy őseinknek méltó utó-
dai lehessünk! 

E jelentés szerint az adakozások összege 2668 frt 
67 kr. Kiadott építkezési költség 11,929.. frt. Egyházaink 
összes tőkepénze: 56,478 frt 95 kr. Összes adóssága: 
30,555 frt 22 kr. Az egvházmegye összes egyházainak 
bevétele: 40,207 frt 21 kr . ; kiadása: 26,682 frt 96 kr. ; 
pénztári maradványa: 13,524 frt 25 kr. A magtá rakér -
téke meghaladja a 10.000 frtot. 

Lelkészi hivatali alap van 18,153 frt 86 kr. Tanítói 
alap: 5897 frt 60 kr. Közös a lap: 700 frt s lelkészi 
alap 663 frt 67 kr. Iskolai alap van : 648 frt 79 kr. 
Domesztikai váltságaiap van S.-Ecsegen: 720 frt 40 kr. 

Az iskolák szellemi állása következő. Kitűnő isko-
lánk van : 18. dicséretes: 28; kielégítő: 8 ; gyenge a lász-
lófalui iskola. Tanító nincs 6 helyen, ú. m. Felső-Nyára-
don, Szendrőn, Szt.-Jakabon, F.-Barczikán, Lakon, Mesze-
sen. Énekkar van 15 helyen. 

Az 1898-ik évről a domesztikai összeg: 1114 frt 
85 kr. minden egyházból az utolsó fillérig — immár 
19 éven át — bejött s a földhitelintézethez el is külde-
tett Folyó évi ajánlati összeg: 1096 frt 85 kr. 

Tűzkárbiztosítási összeg: 757 frt 29 kr, szintén be-
szedetvén, illető helyére elküldetett. 

Az országos özvegy- és árvatárba fizetendő kivetési 
öszszeg is a legutolsó fillérig ki van fizetve s rendeltetési 
helyére beküldve. 

Népmozgalmi statisztikánk a következő. Lelkek száma 
25,141. Szül. 454 fi, 512 nő, összesen: 966. Meghalt 335 fi, 
346 nő, összesen : 681. Házasságot kötött tiszta prot. 163, 
vegyes- 38, összesen: 201. Megegyezés volt 9 esetben, 
javunkra 5 , — veszteségünkre 4. ízben. Hiterősítést nyert 
237 fi, 267 nő;összesen : 504. Áttért hozzánk 7 róm. kath. 
kitért tőlünk: 12. 

Evötödös tanítói korpótlékul államsegélyt kap 33 
tanító; nem kap 24, mivel vagy oklevelök nincs, vagy 
még nincsenek öt éves tanítók. 

Tanítóifizetés kiegészítésül ad az állam 624 frtot. 
Az egyházpolitikai törvények romboló hatása egy-

házmegyénken nem látszik. Keresztelés, esketés, temetés 
épúgy papi megáldassal történik mint azelőtt ; legfölebb 
— a Tisza-féle megoldás miatt — az esketési stóla ke-
vesbedett meg. Nazarénusoktól, baptistáktól, felekezetnél-
küliektől még egészen tiszta egyházmegyénk területe! 

Bekebeleztetett Demeter Bertalan, volt amerikai 
misszionárius s jelenlegi budapesti bölcsészettanhallgató 
s lelkésznek Martonyba. — Beerősíttettek mint tanítók 
Katona Dénes Szalonnára, Német Dezső Kandóra, Kováé* 
Dániel Szent-Jakabra. 

Botos József és Bodnár István, mint megválasztott 
papi tariácsbírák a hivatalos esküt letévén, mindkettő 
szépen átgondolt beszédben fejtegette feladatát s igérte 
szolgálatát egyházmegyénknek. 

Miután Bartha Mihály az egyházmegyei főjegyző-
ségről, Botos József pedig az aljegyzőségről visszavonhat-
lanul lemondtak: lemondásuk elfogadtatott s érdemeik 
jegyzőkönyvünk lapjain megörökíttettek. Úgy a fő, mint 
az aljegvzőségre a szavazást elrendelte közgyűlésünk. 
Beadási határidő julius 1. E gyűlésen helyettes jegyzővé 
Szuhay Benedek választatott. 

A tisztikar megalakítása után a lelkészi értekezlet-
nek ismeretes indítványait tárgyalta közgyűlésünk. — 
Örömmel jelenthetem, hogy minden indítványa elfogad-
tatott s fölterjesztetik a főt. egyházkerületi közgyűléshez. 
— Reméljük a legjobbat s ha esetleg itt is elfogadtatik : 
hitünk szerint a főt. kerületi közgyűlés csak biztosítani 
fogja a protestantizmus létérdekeit és kétséges jövőjét. 

Majd olvastatott agyámtári válaszmány jegyzőkönyve, 
melynek adatai mindenkit meggyőzhettek afelől, hogy 
Svingor József dékánunk oly lelkiismeretes pontossággal 
vezeti ennek is ügyeit, hogy lehetetlen a legnagyobb elis-
merés és dicséret hangjain nem szólni az ő dékáni műkö-
déséről. 

Egyesített egyházmegyei gyámtárunk jelenleg 17,349 
forint 82 kr. összeget képvisel s egy évi szaporulata : 
1301 frt 31 kr. E tárból egy-egy lelkészözvegy 100 frt 
jutalékot kap. — Bizony-bizony érezzük, hogy sok a teher 
vállainkon; de ránk rótt s magunkra vállalt fizetési köte-
lezettségeinknek még is eleget kell tennünk. Nekünk csak 
az faj legjobban, hogy sok helyen nem így gondolkoznak, 
a miről tanúbizonyságot tesznek úgy a domesztikai, mint 
az országos lelkészözvegy- és árvatári tetemes hátralékok ! 

Gyámtári választmányi egyházi elnökké: Palcsó 
Károly; rendes tagga: Szuhay Benedek ; póttagokká egy-



házi részről Dávid József, világi részről Bárezay László 
választattak. 

Több mint 80 ügy letárgyalása következett azután, 
gyors egymásutánban. Leginkább kiemelkedett a sok közül 
azon egy lelkésztársunk jogos panaszára hozott határo-
zat, mely elvi fontosságú. A tényállás közetkező: Lel-
készi és tanítói fizetési hátralékok behajtása iránt keres-
tetett meg az illetékes polgári hatóság. S dacára annak, 
hogy az esperesi hivatal is igazolta nevével és pecsét-
jével a kimutatás valódiságát, s dacára annak, hogy több-
szörösen megkerestetett a polgári hatóság zsin. törvé-
nyünk 5. §-a értelmében a kimutatott hátralékos összeg 
behajtása iránt : Borsod vármegye tek. alispáni hivatala 
olyan tartalmú hivatalos leiratot küldött az esperes köz-
bejöttével az illetékes lelkészi hivatalnak, mely megfeled-
kezve szentesített törvény adta jogainkról, birálja a ki-
mutatott összegek valódiságát, mi által kétségbe vonja 
mintegy az egyházi hatóságok azon jogkörét, hogy az ő 
hivatalos s esperes által megerősített kimutatásuk okirat-
nak tekinthető legyen. 

Egyházmegyénk természetesen sérelemnek vette ez 
eljárást s elhatároz!;), hogy erélyes hangon megfogalma-
zott átiratot küld a tek. alispáni hivatalnak, kimondván, 
hogy az ily kimutatások valódiságát és helyességét min-
den tekintetben megállapítani az egyházi hatóság tartja 
magát illetékesnek, a végrehajtás végett megkeresett köz-
igazgatási hatóságot egyedül és kizárólag a végrehajtás 
tényleges foganosítása végett keresi meg, nem pedig felül-
bírálás végett, 

A tanügyi bizottság elnökévé Bodnár István válasz-
tatott. 

Képviselőkül, az elnökségen kivül: Svingor József, 
Balogh István papi, Szekrény essy Árpád, Ifj. Vay Tiha-
mér világi tanácsbirák küldetnek. 

A kis Barcikának második harang alap javára egy 
pohárköszöntő 30—40 frtot eredményezett, s a másodnap 
estén tartott bál is tisztán jövedelmezett e célra vagy 
30—40 frtot. 

Köszönettel tartozik egyházmegyénk a kis Barcika 
lelkes, vendégszerető magyar népének ; köszönettel a lel-
késznek és családjának, kinek oroszlánrésze van abban, 
hogy mindnyájan kellemesen töltöttük az időt az anya-
szentegyház falai között! 

Kápolna. Sztihay Benedek, 
értekezleti jegyző. 

A külső-somogyi reform, tanítói egyesület 
25 éves jubileuma. 

A külső-somogyi ref. egyházmegyei lanítók testülete 
igen szép, lélekemelő ünnepélyt rendezett f. hó 10-én, 
Kőröshegyen, a ref. iskola tágas termében. Összejöttek 
mind a tanítók; — a legtávolabb eső falvak tanítói, úgy-
szinte a legszegényebbek is lelkesedéssel ragadták meg 
az alkalmat, hogy ezen az ünnepélyen részt vegyenek. 
De nemcsak a tanítók, hanem mi szomszéd lelkészek is 
örömmel siettünk, a mi kedves tanítóink meghívása folytán 
az ünnepélyre, hogy együtt örvendjünk az öriilők sere-
gével. 

Az ügy, a melynek alkalmából összegyülekeztünk, 
méltó volt az ünnepélyre s méltó a feljegyzésre, mert 
e napon ülte meg a külső-somogyi ref. tanítói egyesület 
fennállásának 25-dik évfordulóját. 

Ezen ünnepély lefolyásáról akarok én, mint egyik 
jelen volt lelkész, beszámolni. 

A tanítói egyesület mult évi közgyűlése alkalmával 
elhatározta már a jubiláris ünnepély megtartását; továbbá 
kimondta, hogy megíratja és felolvastat] a az egyesület 
25 éves történetét, s hogy mivel az 1874 évi egyház-
megyei jegyzőkönyv 16. lapja szerint a f.-iregi, kőrös-
hegyi és juthi akkori tanítók lettek legelőször jutalom-
könyvvel kitüntetve, — a három közül még élő Bodor-
Sándor, kőröshegyi tanítót, valami emléktárgygyal meg-
tiszteli. 

Ezen végzés értelmében tartatott meg Kőröshegyen 
az ünnepélyes gyűlés ápril 10-én 

A díszgvűlés d. e. 10 órakor vette kezdetét. Az 
elnöki helyet Tury Károly, kapolyi lelkész, egyesületi el-
nök s Bakonyi József, endrédi tanító, alelnök foglalták 
el. A 37. dicséret 1-ső versének eléneklése után az egye-
sület elnöke ékes szavakban ecsetelte az összejövetel 
célját, s üdvözölvén a megjelenteket, a díszgy ülést meg-
nyitotta. 

Ezután következett az emlékbeszéd megtartása, 
melynek megírásával s elmondásával Csulhy Lajos, telekii 
tanító bízatott, meg. Magvas, az egyesület előállását, meg-
alakulását, 25 évi munkálkodását hiven feltüntető, válasz-
tékos nyelvezettel megírt s kiváló szónoki tehetséggel 
előadott beszéde mindvégig lekötötte a jelenvoltak figyel-
mét. Mi, a kik ismerjük az egyesület 2") éves történetét, 
lelkes éljenzéssel jutalmaztuk az emlékbeszédet s teljes 
elismeréssel adóztunk a derék szerzőnek. 

Az ünnepélyes gyűlés 2-dik pontja a Bodor Sándor, 
köröshegyi tanító úr részére — a tanítói kar filléreiből 
vásárolt — emléktárgy átadása volt. 

Hogy mi összefüggésben van Bodor Sándor tanító 
úr kitüntetése az egyesület 25 éves emlék- ünnepélyével, 
— egy pár sorban jelzem. A midőn 1874. április 9-én 
megalakult a külső-somogvi tanítói egyesület, ugyanakkor 
jött létre a szorgalmas tanítók megjutalmazására létesített 
alap is, hogy a tanítók szorgalma, fáradsága némileg 
megjutalmaztassék s a nemes versenynek ez által is több 
lelkes bajnoka támadjon. A legelső jutalom a ságváron 
tartott kör-lelkészi értekezleten az iregi (Laky Sándor), 
köröshegyi (Bodor Sándor) s a juthi tanítók részére 
adatott ki. Ezek közül ma csak egy van életben, a mind-
nyájunk által tisztelt és szeretett Bodor Sándor, körös-
hegyi tanító s ma is époly buzgón, elismerésre méltóan 
működik, mint 25 évvel ezelőtt. Méltónak Ítélte tehát az 
egyesület, hogy érdemekben megőszült tagját, a kit 25 év-
vel ezelőtt legelőször kitüntetett, ma 25 év után, a jubi-
láris gyűlésen ismét kitüntesse. E végből közadakozás-
ból egy emléktárgyat vásároltak az egyesület tagjai, a 
melyet Bakonyi József alelnök adott át a derék tanító-
nak. szép beszédben méltatva a kitartó munkálkodás s 
fáradság jutalmát; feltüntetve Bodor Sándor szorgalmát 
s a tanítás terén szerzett kiváló érdemeit. A beszéd végén 
kartársai nevében arany gyűrűt nyújtott át neki, a melybe 
a kitüntett tanító nevének kezdő betűi vannak bevésve. 

Szép kitüntetés, — a pályatársi szeretetnek s ra-
gaszkodásnak nemes megnyilatkozása volt e dolog; nem 
csoda tehát, hogy ha az ünnepelt tanító könyes szemmel 
hallgatta végig az alelnök beszédét, s ha most, a 25 éves 
dolgokra viszaemlékezve, elérzékenyedett. 

Ezután Szerényi István, szóládi tanító, az egyesület 
jegyzője olvasta fel Katona Ferencz, szóládi lelkész ódá-
ját, melyben a kitüntetett tanítót üdvözölte. Majd az ün-
nepelt férfi, a kitüntetett tanító állt elő; de a meghatott-
ságtól alig tudott szóhoz jutni, s csak pár szóval mondott 
köszönetet kartársainak. A köszönő szavak elhangzása 
után mind kezet szorítottunk az érdemes tanítóval, s igazi 
szeretetből kifolyólag kívántunk neki sok számos éveket. 



Végül a XC. zsoltár 1. versének eléneklésével zár-
tuk be a szép ünnepélyt. 

Az ünepélyes gyűlés végeztével az olvasókör tágas 
helyiségében gyülekeztünk közös étkezésre, hol félköszön-
tőkben nem volt hiány. Csak estefelé oszlott szét a tár-
saság ; de tudom, hogy mindenki édes emlékekkel tért haza, 
mert ez a nap meggyőzött arról, hogy a kitartó szorga-
lomnak van becses értéke s a fáradságos munka előbb-
utóbb meghozza az elismerést, az igazi iutaimat. 

Soraimat azon óhajtással zárom, hogy adjon az Is-
ten reform, anyaszentegyházunknak sok oly virágzó ta-
nítói egyesületet, mint a külső-somogyi és számos olyan 
kiváló tanítót, mint Bodor Sándor. 

Fábián Zoltán. 
őszödi református lelkész. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi február 

havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szla-
vonországok kivételével, .február havában élve született: 
49,323, halva: 1141; elhalt hét éven alul: 20,748, hét 
éven felül: 20 ,949; összesen: 41 ,697 ,— Népszaporodás: 
7626. — Házasság köttetett: 24,479. — Ebből vegyes 
házasság: 2367, °/ 0 -ban: 9"75. Tiszta ág. h. ev. volt: 
1413; ev. ref . : 2512. 

Azon 201 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 
35 esetben az apa, 16 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. — Veszteség, vagy hátrány: 19.— 
Megegyezés nem létesült: 150 esetben. — Azon 202 vegyes-
házasságból, a hol a vőlegény ág. h. ev., a menyasszony 
róm. kath., megegyezés szerint 16 esetben az apa, 44 
esetben az anya vallását fogják követni a gyermekek. — 
Veszteség: 28. — Megegyezés nem létesült: 142 esetben. 
— Azon 149 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. h. ev., a másik fél nem róm. kath., de más vallású, 
14 esetben létesült megegyezés, melyből 7 esetben az 
ág. h. ev., esetben 7 a más vallást fogják követni a 
gyermekek. — Veszteség-nyereség: 0. — Megegyezés 
nem létesül 135 esetben. — Ezen esetekben az ág. h. 
ev. egyház nyeresége a gör.- kath. egyháztól egy, a 
gör.-keletitől egy, az ev. ref. egyháztól három, az uni-
táriustól egy, az izraelita hitfelekezettől egy ; vesztesége 
a gör.-kath. egyházzal szemben egy, a gör.-keletivel 
szemben kettő, az ev. ref. egyházzal szemben négy. — 
Február hóban három ág. h. ev. vőlegény kötött házas-
ságot izraelita menyasszonynyal, megegyezés egy esetben 
sem létesült; egy izraelita vőlegény ág. h. ev.menyasszony-
nyal. Megegyezés létesült az ág. h. ev. egyház javára. 

Azon 311 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 48 eset-
ben az apa, 28 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. — Veszteség vagy hátrány: 20. — Meg-
egyezés nem létesült 235 esetben. 

Azon 386 vegyesházasságból, hol a vőlegény ev. 
ref., a menyasszony róm. kathol., megegyezés szerint 
49 esetben az apa, 202 esetben az anya vallását fogják 

követni a gyermekek. — Veszteség: 53. — Megegyezés 
nem létesült 235 esetben. — Azon 308 vegyesházasság-
ból pedig, hol az egyik fél ev. ref., a másik fél nem 
róm. kath., de más vallású, 25 esetben létesült meg-
egyezés, melyekből 17 esetben az ev. ref., 8 esetbén a 
más vallást, lógják követni a gyermekek. — Nyereség : 9. 
— Megegyezés nem létesül! 283 esetben. Ezen esetekben 
az *ev. ref. egyház nyeresége a gör.- kath. egyháztól 10, 
a gör.- keletitől kettő, az ág. h. ev. egyháztól 4, az 
izraelita hitfelekezettől egy; veszteség pedig a gör. kath.-
egyházzal szemben 5, az ág. h. ev. egyházzal szemben 
három. — Február hóban két ev. ref. vőlegény kötött 
házasságot izraelita menyasszonynyal; megegyezés egy 
esetben létesült az ev. ref. egyház javára. 

A róm. kath. egyház február hóban, a két protes-
táns egyháztól a fent jelzett hódításon kivül, az 508 nem 
evang. vagy ref., de más vallásával kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint vesztett 11 esetben, és ré-
szére 26 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. Nye-
resége tehát itt is 15. — Megegyezés nem létesült: 471 
esetben. — Vesztesége a gör.- keleti egyházzal szemben 8, 
az izraelita hitfelekezettel szemben 3 : nyeresége pedig a 
gór.- keleti egyháztól 16, az unitáriástól kettő, az izraelita 
hitfelekezettől 8. — Február hóban öt róm. kath. vőle-
gény kötött házasságot izraelita menyasszonynyal; megegye-
zés szerint két esetben az apa. egy esetben az anya val-
lását fogják követni a gyermekek, és 16 izraelita vőlegény 
lépett házasságra róm. kath menyaszonynval; megegyezés 
szerint 2 esetben az apa és 6 eseiben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. — Egy felekezeten kívüli 
vőlegény lépett házasságra róm. kath. menyasszonynyal; 
megegyezés nem történt. — Három egyéb (egy örmény 
és két. anglikán) vallású vőlegény róm. kath. menyasz-
sszonvnyal. — Keresztyén és izraelita között 29 há-
zasság köttetett. — Felekezetenkivüli és keresztyén kö-
zött összesen egy, és zsidó között egy. 

Horvát-Szlavonországokban február havában össze-
sen: 4001 házasság köttetett; — ebből vegyesházasság: 
76, % - b a n : l -88. — Tiszta róm. kath. házasság : 3083, 
tiszta ág. h. ev.: 26, ev. ref.: 6. — Ot róm. kath. vőle-
gény kötött házasságot ág. h. ev. menyasszonynyal; meg-
egyezés három esetben létesült, mind a három esetben 
a róm. kath. egyház javára. —- Veszteség: 3. — Öt ág. 
h. ev. vőlegény kötött házasságot róm. kath. menyasz-
szonynyal; megegyezés szerint egy esetben az apa és 
4 esetben az anya vallását fogják követni a gyermekek. 
— Veszteség: 3. — Két ág. h. ev. menyasszony kötött há-
zasságot ev. ref. vőlegénynyel ; megegyezés egy esetben 
létesült az ev. ref. egyház javára. Két ág. h. ev. vőlegény 
kötött házasságot ev. ref. menyasszonynyal; megegyezés 
egy esetben sem létesült. — Veszteség: egy. — Kilenc róm. 
kath. vőlegény kötött házasságot ev. ref. mennyasszony-
nyal; megegyezés négy esetben létesült a róm. kath. egyház 
javára. Veszteség: 4. — Az ev. ref. egyház az ág. h. ev. 
egyháztól nyert a fent jelzett egy esetben, s a görög-keleti 
egyháztól szintén egy esetben. Nyereség : 2. 

36* 



E szerint folyó" év február havában az ág. h. ev. 
egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal szemben Magyar-
országban : 47, Horvát-Szlavonországokban 6 ; összesen : 
53. — Nyereség-vesztesége más hitfelekezelekkel szemben, 
Magyarországban: 0, Horvát-Szlavonországokban: vesz-
tesége egy. — Összes vesztesége február havában: 54. 
Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországban: 73 ; Horvát-Szlavonországok-
ban: 4 ; összesen: 77. — Nyeresége más hitfelekezetektől 
Magyarországban: 9 és Horvát Szia vonországokban: 2; 
összesen: 11. — Összes vesztesége, február havában: 66. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

IRODALOM. 
** A Magyar Könytár most szélküldött 93—97. 

füzetei ismét érdekes olvasmányokat nyújtanak. A 93. és 
94 számban II. G. Wellst angol irónak »Világok harca« 
című, Jules Verne modorában irott érdekfeszítő regényét 
közli, Mikes Lajos fordításában. A 95. füzetben Kölcsey 
Ferenc válogatott verseit bocsátja közzé Négyessy László, 
a ki a bevezetésben találólag jellemzi a költőt. A 96. füzet 
Bocaccio Dekameronjának válogatott darabjait tartalmazza, 
líadó Antal csinos fordításában és sikerült bevezetésével 
ellátva. A 97. füzetben Keleti Gusztáv irja meg id. Markó 
Károly magyar tájkép-festő életrajzát, melyhez négy csinos 
illusztráció is van csatolva. Ez új füzetek, valamint az 
eddigiek is a kiadó Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) 
cégnél (Budapest, Andrássy-út 21.) rendelhetők meg. 

** A tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesü-
let 1898/9. Évkönyvét vettük, S. Szabó József jegyző 
szerkesztésében. Az évkönyv, azon kivül. hogy kimerítő 
tudósítást ad az egyesület viszonyairól s az életében fel-
merült fontosabb mozzanatokról, közli Dóczy Imre tartal-
mas elnöki megnyitó beszédét, továbbá Sinka Sándornak 
a konventi tanterv revíziójáról, Molnár Józsefnek a ha-
gyományoknak a prot. középiskolákban való jelentősé-
géről, Dobay Sándornak a szülőkről a szülőknek szóló 
felolvasásait, a tanáregyesület alapszabályait, a tanköny-
vek kiadására vonatkozó szabályzatot, stb. A tartalmas 
és becses Évkönyvet ajánljuk kölönösen középiskolai ta-
náraink figyelmébe. 

** A »Sárospataki Ifjúsági Közlöny* (XV. évf. 
Szerkeszti: i f j . Zsoldos Benő) hetedik száma a következő 
tartalommal jelent meg : A budapesti »Egyetemi kör* kér-
déséhez. Gy. J. — Tisztázzuk a kérdést! Izsó B.-tól. — 
Husz János végnapjai. Antalffy Lászlótól. — Theológus 
diák-kongresszus. Gyarmathy Józseftől. — A fiatalkorúak 
büntetéséről. Simon Endrétől. — Szemere Bertalan levele 
a »Sárospataki Ifjúsági Egyesület ihez. Közli: Redactor. — 
Március 15. (költ.) Farkas Andortól. — Diákszerelem. 
Novella Floridortól. — Vegyes közlemények. 

** A l u t h e r á n u s e g y h á z i sajtó több korszerű 
egyházi reformot penget. Farkas Géza, n.-szombati lelkész 

»egy evang. tanítónő-preparandia tárgyában« küldi szét 
felhívását; Kovács Andor, h.-vécsei leik. a lelkészek fiainak 
*Otthon«-áról elmélkedik; a dunántúli énekügyi bizottság 
az »új magyar énekeskönyv szerkesztése tárgyában« szó-
lal föl. Mind megannyi nemes munkakör. Belefáradnunk 
nem szabad. Jól mondja Farkas, hogy »az evang. intel-
ligens közönségen van immár a s o r . . . * Nem minden 
ok nélkül irja Kovács, hogy »a XIX. század immár elhaló-
félben v a n . . . . Ne engedjük eltűnni a nélkül, hogy mi 
magyarhoni ág. hitv. ev. lelkészek a magunk érdekében 
valamit ne tettünk volna. Századokon át nem gondoltunk 
eléggé magunkra s családunk népére. Ennek az elmúló 
századnak halálhörgéseébreszszen fel bennünket. . . .* Payr 
Sándor joggal állíthatja, hogy »magyar egyházi ének-
ügyünk reformja és egy, a mai kor vallásos szükségletének, 
valamint az egyházi zene és költészet szabályainak meg-
felelő új énekeskönyvnek szerkesztése immár általánosan 
érzett, égető szüksége egyházunknak.« 

** A ko lozsvár i e g y e t e m i kör a folyó évben fogja 
megünnepelni negyedszázados fennállásának jubileumát. 
Ebből az alkalomból a kör egy emlékkönyvet fog kiadni, 
Gergely György és Bodor Antal szerkesztésében, a mely 
fel fogja ölelni a kör 25 éves történetét s mindazt, a 
mi a kolozsvári egyetemi ifjúság életével összefüggésben 
állott, vagy áll. Az emlékkönyvet több kép fogja díszíteni. 
A mintegy 300 oldalra terjedő mű előfizetési ára, fűzve 
2 frt, kötve 2 frt 50. Az előfizetési összegek a kolozsvári 
egyetemi kör címére küldendők. 

E G Y H Á Z . 

A n a g y s z a l o n t a i ref. e g y h á z m e g y e , a tanácshi-
rává választott ifjú gróf Tisza Kálmán helyére Sütő 
Antalt választotta meg világi aljegyzőjévé. 

Az erdélyi ref. e g y h á z k e r ü l e t május hó 25-én 
kezdi meg évi rendes közgyűlését Kolozsvártt. Ez alka-
lommal fog megtörténni dr. Bartók Györgynek, az új püs-
pöknek ünnepélyes beiktatása. 

Lelkészvá lasz tás . A felső-szabolcsi ref. egyház-
megyébe tartozó székelyi egyház Eorkay Barna, segéd-
lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

A kőbány i ref. t e m p l o m érdekében a budapesti 
ref. egyház elnöksége s a kőbányai gyülekezet elöljárósága 
adakozásra kérő felhívást bocsátott ki s megküldte la-
punknak is. A legnagyobb készséggel ajánljuk e felhívást 
olvasóink jó indulatú figyelmébe, mert elsőrangú feladat, 
hogy az immár mintegy 3500 lélekből álló s eddigelé is 
már nagy áldozatokat hozott kőbányai reformátusok temp-
lommal és papi lakással rendelkezzenek. A gyülekezet, a 
főváros anyagi s a pesti ref. anyaegyház erkölcsi támo-
gatása mellett, már a mult év őszén megkezdte az építke-
zést s papi lakása tető alatt áll, temploma pedig most 
épül. A 85 ezer forintra előirányzott építkezési költségből 
még hiányzik 20—25 ezer frt,s ennek összehozásához hívja 
fel, mind a gyülekezet, mind a pesti anyaegyház áldozat-



kész hitsorsosaiuk támogatását . A felhívást melegen a ján-
juk olvasóink jóindulatába. Az adományok Papp Károly, 
pesti lelkész úrhoz (Kálvintér 7. sz.) küldendők. 

L e l k é s z i é r t e k e z l e t e k . Az ungi ref. egyházmegye 
lelkészei f. hő 4-én tartották meg Ungváron értekezletü-
ket. Az értekezlet főtárgya az egyházunkat fenyegető 
veszedelmek, főként pedig a gyermekek eligérése ellen 
való védekezés volt. Az értekezlet szükségesnek látta, 
hogy e veszedelmekkel szemben a törvényes szigorúság 
ál láspontjára helyezkedjenek, s egy bizottságot is küldött 
ki, a viszonyok által követelt egyházfegyelmi szabályzat 
elkészítése végett. — A gömöri egyházmegyei lelkészi 
értekezlet f. hó 10-én Kövecsen folyt le. Gsabay Pál elnök 
megnyitó beszédében rámutatot t az egyház testén tátongó 
sebekre, a papság fogyatkozásaira, s az orvoslásra vonat-
kozólag így nyilatkozott: »Mit t együnk? Hol a csodaszer, 
mely mindezeket megorvosolja ? Én nem tudom * Csak 
azt érzem, hogy tengődő egyházi életünkbe valami erő-
sebb, igazibb lelket kellene bevinni, s ennek az új életre 
keltő léleknek kellene át járni a mi egyházi t á r sada lmun-
kat in capite et membris. Csak azt érzem, hogy a neme-
sebb emberi ideálokért való lelkesedésnek magasabb lánggal 
kellene lobogni; hogy mi belőlünk kellene annak az élet-
adó melegnek kiáradni, mely egyházunk hervadozó élet-
fáját a porba omlástói megmentse.* — Az értekezlet 
foglalkozott a kerületi özvegy-árvatár kérdésével ; elhatá-
rozta az egyházfegyelmi szabályrendelet bírálatának a 
Sárospataki Lapokban leendő k inyomatásá t ; hangoztatta 
a népiskolai tanítás és nevelés vallásos jellegének szük-
ségességét ; üdvözölte a lelkészi könyvtárak eszméjét, s óhaj-
tandónak látta, hogy a rimaszombati prot. gimnáziummai 
szemben a kerület érvényesítse felügyeleti jogát. 

J u b i l á l ó e g y h á z m e g y e . Az alsó-borsodi ev. ref. 
egyházmegye folyó hó 15-én ünnepelte száz éves fennállá-
sának évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésen, melyet Tóth 
Dániel esperes és Vay Elemér báró főgondnok elnöklésé-
vel tartottak meg, Tóth Dániel előadta az egyházmegye 
belső életének történetét az elmúlt száz évben, u tána pe-
dig Szalóezy Pál főjegyző fölolvasta az alapítványokat, 
hagyományokat , melyeket az elmúlt száz évben tettek. 
A gyűlés jubiláris részének végeztével folyó ügyeket in-
téztek el; délben pedig közebédre gyűltek össze, a me-
lyen az egyházmegyei gyűlés tagjai s a megye szine-java 
vettek részt. 

Az e l s z a k a d á s R ó m á t ó l A u s z t r i á b a n az utolsó 
hetekben nagy méretekben és széles körben nyilatkozott 
meg. Wolf képviselő Bécsben egész családjával és 230 

* Csak ilyet ne mondanánk, épen mi evangélium szerint 
reformált keresztyének. Hiszen mindnyájunknak jól kell tudnunk, 
hogy csak a Krisztus tiszta és hamisítatlan evangéliuma lehet egy-
házunk igaz alapja, életünknek ereje s boldogulásunk egyetlen 
eszköze. Csak ez lehet az az »erősebb és igazabb lélek,< mely 
bennünket ujjá szülhet, megtarthat s a mely bennünket, papokat 
arra képesíthet, hogy »a nemesebb ideálokért* lelkesedni tudjunk 
s belőlünk áradjon ki az az »életadó meleg*, mely egyházunk her-
vadozó életfáját új életre s virulásra vezérelheti. Szerk. 

elvtársával protestánssá lett. Grácban 119-en, Innsbruck-
ban 31-en, Leobenben 14-en, Linzben 25-en stb. tértek át 
a római egyházból az evangéliumiba. Még nagyobb méretű 
a mozgalom Csehország német vidékein, hol Karlsbadban 
egyszerre ezer ember, Égerben, Reichenbergben, Pi rken-
tommenben, Teplitzben több száz ember hagyta oda a római 
hitet. Schőnerer, a német liberális párt másik vezére, 
kijelentette, hogy ha majd az áttértek száma meghaladja 
a tízezret, ő is szakít Rómával . — Ez a nagy áttérési 
mozgalom legnagyobb részben politikai természetű ugyan, 
ám azért még sem kicsinylendő. Az események lefolyása 
nem emberek kezében van. A pogányok keresztyénségre 
térésében és a reformáció-korabeli tömeges áttéréseknél 
is nagy szerepet játszott a politikai szempont, de azért 
a vallás-ethikai sem volt jelentéktelen. Az ausztriai pro-
testánsok, bár némi tartózkodással, de azért nem fogad-
ják hidegen az áttérteket s jelentékeny mozgalmat indí-
tottak új hitfeleik vallás-erkölcsi megerősítésére, a mely 
munkájokban hathatós segítségökre van a németországi 
protestántizmus két ha ta lmas belmissziói egyesülete. Az 
»Evangelischer Bund« vezetősége prédikátorokat és misszio-
náriusokat küld nekik a hitben való erősítesök véget t ; 
a Gusztáv-Adolf-egyesület pedig a gyülekezetek szervez-
kedésben anyagi segítséggel gyámolítja őket. A mozgalomba 
tehát igyekeznek evangéliumi erőket belevinni a pro-
testánsok, a mi nem is lesz lehetetlen, annyival kevésbé, 
mivel némely videkeken az áttérésekben inkább a val-
lásos meggyőződés, mint a politikai indok látszik erősebb-
nek. — A klérus és a kormány igyekszik gátot vetni a 
mozgalomnak, s míg Gruscha, bécsi hercegérsek legköze-
lebb kiadott pásztorlevelében védelmezni próbálja a róm. 
kath. egyházat az ellene felhozott vádakkal szemben, 
addig a kormány egymásután oszlatja fel a német nem-
zetiek politikai egyesületeit. Sőt legutóbb feloszlatta a 
bécsi Evangélikus hittársak egyesületét is, a mennyiben 
ez az egyesület, nem régen tartott ülésében elitélte azo-
kat az evangélikusokat, a kik a mozgalmat nem támo-
gatják s keserű igazságokat mondott a protestántizmust 
kiirtó osztrák kormányzat felől. — A mozgalom fejlő-
dését élénk érdeklődéssel figyeljük, s hiszszük, hogy meg-
tisztulva, lényeges erősödésére fog szolgálni az osztrák 
protestantizmusnak. (F . H.) 

Amerikai egyházaink köréből. Az amerikai pro-
testáns magyarság egyesületi közlönyéből, az »Őrálló«-ból 
örömmel olvashatjuk az amerikai magyar ref. egyhá-
zak fejlődését s elohaladását. A magyar reformátu-
soknak, az amerikai ref. egyház áldozatkész támogatása 
mellel, immár 8 missziói anyaegyházuk van, és pedig 
South-Chicagóban, Clevelandban, New-Yorkban, Bridge-
portban, Pittsburgban, Trentonban, South-Norwalkban és 
Mount-Carmelben. Mind a 8 anyaegyháznak van már 
papja s hatnak közülök temploma is, a mi szépen bizo-
nyítja, hogy idegenbe szakadt hitrokonaink készek áldo-
zatokat is hozni egyházuk érdekében. A gyülekezetek 
valláserkölcsi álapotáról s a hívek áldozatkészségéről ör-
vendetes adatokat sorol fel a jegyzői jelentés. A vasár-
napi istentiszteleteket ál talában mindenütt buzgón láto-
gatják, s a vallásos szertartások igénybe vétele végett 



messze vidékek lakói is szívesen felkeresik a lelkészeket. 
Az egyházi házasságkötést, ha bár igénybe vehetnék a 
polgári házasságot is, sehol sem mellőzik, s a vegyes há-
zasságoknál a születendő gyermekeket rendesen a rel. 
egyház javára igérik el a felek. Vagyoni tekintetben is 
kedvező a gyülekezetek helyzete, s a hol a templomépí-
tések és más befektetések miatt adósság van is, ott is 
jóval több a vagyon értéke, mint a teher. A lelkészek 
buzgón végzik kötelességeiket s messze vidékeket láto-
gatnak meg, hogy a híveket lelki táplálékban részesíthes-
sék. Clevelandban és Bridgeportban vasárnapi és köznapi 
iskolát is tartanak fenn, a melyekben a magyar nyelvet, 
irást, olvasást, Magvaroszág földrajzát és történetét, va-
sárnaponként pedig egyházunk hitelveit tanítják az isko-
lát szorgalmasan látogató gyermekeknek. — A felnőttek 
összetartására s a nemzeti és felekezeti öntudat emelé-
sére szolgál a nagy kiterjedésű és virágzó »Ref. Egyesü-
let «, a mely közművelődési és kölcsönös segélyezési célokat 
szolgál, a ref. lelkészek vezetése alatt. — Legutóbb moz-
galom indult meg az iránt, hogy a 8 missziói egyház 
egy egyházmegyévé alakuljon s jogi viszonya, úgy az 
amerikai fentartó, mint a magyarországi ref. anyaegy-
házzal szemben rendeztessék. E végből az egyházmegye 
szervezeti szabályzatát elkészítették s benyújtották a fen-
tartó amerikai ref. egyház szinódusáboz s a magyar ref. 
egyház egyetemes konventjéhez, s hihető, hogy a már 
megalakult egyházmegye a májusban tartandó szinóduson 
hivatalosan is el fog ismertetni. — A szépen fejlődő ame-
rikai magyar reformátusság legutóbb március hó 5-én 
ült örömünnepet Trentonban, a hol az új magvar ref. 
templomot avatták fel szép ünnepélyességgel. A templomot, 
mely immár a hatodik magyar ref. templom Amerikában, 
Hamborszky Gyula, mount-carmeli, Kuthy Zoltán, new-
vorki, Kalassay Sándor, bridgeporti, Dókus"Gábor, south-
norwalki és Konyha Pál, pittsburgi lelkészek avatták fel. 
a mely után közvacsora következett — Az Isten segítse 
idegenbe szakadt magyar ref. testvéreinket továbbra is, s 
lelkészeiknek adjon buzgóságot, kitartást, hogy súlyos 
kötelességeiket híven és sikerrel végezhessék. 

I S K O L A . 

Az állami tanítók fizetésrendezése Az 1899. évi 
állami költségvetésben megszűnik az állami tanítók sok-
féle, minden rendszernélküli javadalmazása; eltűnnek a 
helyi pótlékok, hanem csupán négy fizetési fokozat van 
megállapítva, úgymint: 943 állami tanítónak 400 frt, 
1200-nak 500 frt, 387-nek 600 frt és 80-nak 700 frt. 
Azon tanítóknak, a kik 700 frtnál magasabb fizetést élvez-
nek. ezen többlet személyi pótlékként van a költségve-
tésbe fölvéve. A közoktatási minisztériumban már el is 
végezték az állami tanítók fizetésrendezésének nagy mun-
káját ; az erre vonatkozó rendeletek is készen vannak, s 
rövid idő alatt sok száz állami tanító kézhez veszi az 
erre vonatkozó örvendetes értesítést, a nélkül, hogy ezért 
folyamodni kellett volna. A 2610 állami tanító közül 
összesen 520 részesül most, részint fizetésemelésben, részint 
a helyi pótlékoknak a törzsfizetéshez való csatolása foly-
tán nyugdíjjogosultsági előnyben. 

Sz i lágy i I s t v á n szobra. Volt tanítványai és ba-
rátai, közadakozás útján egy mellszoborban örökítik meg 
Szilágyi Istvánnak, a mármaros-szigeti ref. liceum nagy-

nevű igazgatójának s akadémiai levelező tagnak emléke-
zetét. A szobrot Tóth András, debreceni szobrász készíti, 
s leleplezése a. jövő hónap első felében fog megtörténni. 
A begyűlt adományok nemcsak hogy fedezik a költsége 
ket. hanem még fenn is marad körülbelül 1500 forint, 
a melyből a gyüjtőbizottság egy Szilágyi-alapítványt fog 
létesíteni a mármaros-szigeti líceumnál. 

A pozsony i l i c e u m új igazgatója . A pozsonyi 
ág. ev. líceum igazgatója, Zorkóczy József e tisztérői le 
mondván, a fentartó testület és raz intézet tanári kara 
helyette Markusovszky Samu tanárt, az ismert historikust 
választotta meg igazgatóvá, a kit megválasztása után 
Günther Vilmos, kerületi egyházfelügyelő üdvözölt. Az új 
igazgató nyomban előadta programmját s megígérte, hogy 
egyik legfőbb törekvése a liceum mellett fölállítandó in-
ternátus eszméjének megvalósítása lesz. 

Ünnepe l t tanár. Lehr Albert, a budapesti evang. 
főgimnázium tudós tanára, nemsokára nyugalomba vonul. 
Mielőtt a köztevékenység teréről elbocsátanák, régi tanít-
ványai és tisztelői ünnepélyt rendeznek a tiszteletére. 
Az ünnepély körülbelől május hó végén fog megtartatni. 

Val lásos neve lés . Ezen a címen vezércikkez a 
»Nemzeti Iskola* legközelebbi száma, abból az alkalom-
ból, hogy a kultuszbudget tárgyalásakor a néppárt az 
iskolák vallástalanságát felpanaszolta. A vezércikk, igen 
helyesen disztingvál az igazi vallásos nevelés és a feleke-
zeti türelmetlenség s a vallás örve alatt a modern kor 
vívmányai ellen való küzdelem között. Disztingválásában 
csak az a kardinális hiba. a mi a világi újságírók álta-
lános fogyatkozása, hogy a vallást és a keresztyénséget 
azonosítja a pápistasággal, s ennek szertelenségei miatt 
pálcát tör a többi egyházak eljárása felett is. Abban tel-
jesen igaza van, hogy az iskolákban a vallásos oktatás-
nak nem volna szabad türelmetlennek lennie, s nem arra 
kellene irányulnia, hogy pusztán dogmatikai és sokszor 
a gyermek előtt teljesen érthetetlen definíciókat magol-
tasson be, hanem hogy keresztyéni érzéseket s impresz-
sziókat keltsen a lélekben. Csakhogy igen kár különbsé-
get nem tenni a pápista s a protestáns vallásos képzés 
között s kár a pápista törekedések miatt elitélni az összes 
egyházakat. Ezeknek megjegyzése után aláírjuk a cikk 
eme végső szavait : 

»Nem korlátozni kell a vallás tanítását, hanem igazi 
központtá tenni, hogy ne a gyermek testi és lelki ereje 
sorvadjon el a vallás cikkelyeiért, hanem inkább azok 
ismerete, Istenbe vetett bizalma segitse, erősítse a többi 
nagy és fáradságos munkáiban. 

A míg az ész és értelem az ismeretek tömegét 
nyújtja folyton, addig a vallás a szívet nemesítse, és a 
szeretet melegével hevítse. 

Mikor aztán ezt a célt elérte, akkor mutasson újból 
az iskolákra, hogy a vallásos nevelés nagy feladatát 
megoldotta!* 

Á sárospataki »Magyar Irodalmi Önképző Tár-
sulat* félévi verseny szavalatai, — dr. Mitrovics Gyula 
elnöklete alatt. — a következő eredménynyel tartattak 



meg: A komoly szavalatra Németh Gézának »A kóbor 
énekes® című költeménye, a víg szavalatra pedig Ábrányi 
Emilnek a Kisfaludy-Társaságban is felolvasott s nagy 
hatást keltett »A krakéler* című monológja volt kitűzve. 
A komoly szavalat díjáért (6 frt) öten versenyeztek, a 
víg szavalatra pedig csak egy jelentkező volt. Az előbbit 
az öt versenyező közül Farkas Andor III. é. joghallgató 
nyerte el, míg Nyitray Lajos I. é. theol. és Hegyi Mihály 
II. é. joghallgató megdicsértettek./ A víg szavalat díját a 
biráló bizottság, dicsérettel való tudomásvétel mellett, 
Nagy Béla I. é. joghallgatónak, az egyetlen versenyezőnek 
ítélte oda. 

A k u l t u s z b u d g e t t á r g y a l á s a után érdekesnek 
és tanulságosnak látjuk közölni, a »Statesman's Year-
book« megbízható adatai alapján a következő statisz-
tikát. Anglia budgetje 1898-ban 102 millió 541 ezer 
font volt, a melyből vallási és közoktatási célokra for-
dítottak 10 millió 777 ezer 537 fontot. Franciaországban: 
évi budget 3,314.358,756 frank; kultuszbudget 211.676,532 
frank. Poroszországban: évi budget 2,046.031,385 márka ; 
kultuszbudget 117.537.417 márka. Ausztriában : évi 
budget 715.920,827 fr t ; kultuszbudget 29.177,140 forint. 
Magyarországban-, évi budget 498.240,570 f r t ; kultusz-
budget 13.123.716 forint. Olaszországban: évi budget 
1 ,674654,347 líra; kultuszbudget 42.398,198 líra. Orosz-
országban : évi budget 1,229,044,000 rubel; kultusz-
budget 24.995,000 rubel. Romániában: évi budget 
212.153,000 lei; kultuszbudget 27.084,423 lei. Bulgáriá-
ban (1894-ben): évi budget 75.219,802 leva; kultusz-
budget 8.823,743 leva. Szerbiában: évi budget 63.355.607 
dinár; kultuszbudget 4,822.180 dinár. Görögországban: 
évi budget 93.852.565 drachma; kultuszbudget 5.647,543 
drachma. Százalékban kifejezve, a kultuszbudget, az állami 
budgethez viszonyítva, Angliában 10'5, Franciaországban 
6"3, Poroszországban 5 7, Ausztriában 4'0, Magyarorszá-
gon 2'6, Olaszországban 2*5, Oroszországban 2 0, Romá-
niában 12-7, Bulgáriában 11.7, Szerbiában 7'6, Görög-
országban 6 '0%- — E statisztikából sajnálatos tanulság-
ként tűnik ki, hogy az európai államok közül csupán 
Oroszország költ aránylag kevesebbet a közoktatás céljaira, 
mint Magyarország. Sőt, ha még tekintetbe veszszük, hogy 
Oroszország budgetje 2 '0%-át egészen közoktatásra for-
dítja, Magyarország 2 '5%-ában pedig benne van az egyházak 
segélyezésére fordított 659,172 frt is, akkor igazában azt 
mondhatjuk, hogy a kultura terjesztése és ápolása tekin-
tetében legutolsók vagyunk az európai államok sorában. 
Bizony nem jól van ez így ; mert azzal nem áltathatjuk 
magunkat, hogy nekünk már nem volna szükségünk köz-
oktatásunk fejlesztésére. Ennek a statisztikának a szomo-
rúságát csupán az a tudat enyhítheti, hogy a felekezetek, 
különösen pedig a két protestáns egyház, az állami 2 '5 0 / 0 -° n 

kívül még több millió áldozatot hoz a nemzeti közműve-
lődés oltárára, a mely milliókról, fájdalom, nem szól a 
krónika sem a Statesman's Yearbookban, sem az állami 
kultuszbudgetben. Pedig nem ártana ezekről is jelentést 
tenni évenként az országgyűlésen; hadd látná az ís, hogy 
milyen nemes munkát végeznek egyházaink e téren is. 

EGYESÜLET. 
A budapes t i be lmissz ió i é r t ekez l e t a tavaszi 

idényben utolsó ülését május hó 1-én, hétfőn este fél hét 
órakor tartja, a ref. főgimnázium dísztermében. Az össze-
jövetelen jelen lesz és felszólal dr. Dukt, Tivadar, Lon-
donban lakó hitfelünk és hazánkfia is, ki tudvalevőleg 
igazgatósági tagja a Brit- és külföldi bibliatársaság Lon-
donban székeiő központi bizottságának és nagy biblia-
barát. Az ülés tárgya: a biblia-olvasás jelentősége az 
egyéni, a családi és az egyházi életben, melyet dr. Szabó 
Aladár theol. tanár fog előterjeszteni. Az ülést, mely ere-
detileg május 8-ra volt tervezve, azért tette át 1-jére az 
elnökség, hogy azon dr. Duka Tivadar is részt vehessen. 

M. Protestáns Irodalmi Társaságunk ez évi 
közgyűlését, tavaszról őszre halasztja. E változtatásra az 
a kedves értesüles bírta az elnökséget, hogy a társulatot 
szeptember hónapban Dehreczen kivánja vendégéül látni 
a maga kebeléhen. A debreczeni nagygyűlés programmját 
és napját debreczeni tagtársaink, a társulat vezetőségével 
egyetértőleg fogják megállapítani és közhírré tenni. Öröm-
mel és nagy érdeklődéssel várjuk a társulat debreczeni 
vándorgyűlését! 

A M. Prot . Irodalmi T á r s a s á g b a a folyó évben 
eddig közel hatvan új tag lépett be, köztük két alapító, 
néhány rendes és több pártoló tag. A taggyűjtésben a 
tiszáninneni egyházkerületi tagtársak a legtevékenyebbek, 
kik között a sárospataki theol. tanárok 22 új tagot, Benke 
István, hernád-szentandrási ref. lelkész 21 új tagot szer-
zett a Társaságnak. A rendes tagok sorába lépett Ritoók 
Zsigmond, egyházmegyei [gondnok is, kinek jó példáját 
nagyon sokan követhetnék a tiszántúli egyházkerület 
egyházmegyei és egyházközségi gondnokai közül; mert 
aránylag ez a vidék s ebben is a világi elem van a leg-
gyengébben képviselve a Magyar Protestáns Irodalmi Tár-
saságban. Egyházunknak pedig irodalmi mélyítésre, ter-
mékenyítésre, mire a társulat törekszik, ma napság oly 
nagy szüksége van, mint akárcsak a mindennapi ke-
nyerére. 

GYÁSZROVAT. 
f N a g y Sándor, jolsvafői reform, lelkész, életének 

30-ik. lelkipásztorkodásának 10-ik évében elhunyt. 
f F ü s t ö s Mihály, kákicsi nyugalomba vonult ref. 

tanító, élete 80-ik évében, f. hó 17-én elhunyt. A boldo-
gultban a régi, patriarkális kálvinista rektoroknak egy 
igazi tipusa szállott sírba. Kedves, szeretett ember volt 
közelben és távolban; igazi egyházias érzülettel, nemes 
szívvel működött egész életén át. Mint gimnáziumot vég-
zett ifjú került Felső-Baranyába, a hol több évi precep-
toroskodás után Kákicson alkotott magának boldog földi 
hajlékot. Itt érte s ünnepelte meg. nem zajosan, nem vi-
lági kitüntetések mellett, de tisztelői és szerettei bizalmas 



körében 50 éves tanítói jubileumát. Mintegy öt-hat év előtt 
vonult önként nyugalomba s éldegélt becsületes szor-
galma által szerzett privát vagyonából, mindenek által 
szerettetve és tiszteltetve. Temetése az egyházmegye élénk 
részvétele mellett ment végbe, s mindenek, a kik őt. is-
merték, kegyeletesen emlékeznek meg róla még hosszú 
ideig. Az Úr adjon az ő megfáradt és megpihent szol-
gájának örök boldogságot! 

Pályázat vallástanári állásra. 
A szatmárnémeti államilag segélyezett ev. ref. fő-

gimnázium fentartótestülete pályázatot hirdet egy — elha-
lálozás folytán megüresedett — rendes vallástanári tan-
székre. 

Javadalmazás: 1200 frt évi törzsfizetés és 240 frt 
lakbér, évnegydenkint előre fizetve a főgimn. pénztárá-
ból. A törzsfizetés a fizetési osztályok szerint 1400, ille-
tőleg 1600 írtra emelkedhetik. Ezenkívül ötödéves kor-
pótlék. 100—100 frt ötödízben. 

Önként értetik, hogy csakis ev. ref. vallású folya-
modók pályázatai vétetnek figyelembe. 

Rendes vallástanárul csak olyan pályázó választ-
ható, kinek vallástanári képesítettségén kívül középisko-
lai tanári oklevele is van és előnyben részesülnek azok, 
kiknek tanári oklevelük a középiskolában tanított nyel-
vekre, de különösen a magyar és német nyelvre szól. 

A megválasztott tanár rendes jogos és kötelezett 
tagja lesz az Országos tanári nyugdíj-intézetnek. 

A megválasztott tanár kötelessége: tanítani a val-
lástant az igazgató-tanács által meghatározandó osztályok-
ban, továbbá a téli hónapokban — és pedig november 
1-től márczius 19-ig — vasárnaponként istentiszteletet 
tartani és a növendékeket a konfirmációra előkészíteni; 
ezenkívül szaktárgyából is tanítani bizonyos óraszámig, 
úgy azonban, hogy tanóráinak összes száma legfeljebb 
20 lehet. 

A fent megjelölt képesítéssel, illetve tanári oklevéllel 
bíró pályázók hiányában az állás egy évre helyettes ta-
nárral fog betölfetni, kinek 800 frt évi javadalom bizto-
síttatik. 

Pályázni kívánók fel hivatnak, hogy a főgimnázium 
fentartótestületéhez intézett folyamodványokat, keresztle-
velükkel, végzett tanulmányaikról, képesítésükről, eddigi 
szolgálatukról és egészségi állapotukról szóló bizonyítvá-
nyaikkal együtt a főgimnázium igazgató-tanácsának el-
nöke — dr. Farkas Antal — címére (Szatmárra) f . évi 
május hó 31-ig küldjék be. 

A választás a fentartótestület jogkörébe tartozik. 
A megválasztott állását 1899. szept. l - jén tartozik 

elfoglalni. 
Szatmár, 1899. április 25-én. 

Farkas Antal, 
ig. tan. elnök. 

törzsfizetés, mely 1400, illetve 1600 forintra emelkedik, 
250 forint lakáspénz, 100 — 100 forint ötödéves pótlék 
van összekötve; míg a helyettes tanár fizetése 800 forint 
és 100 frt lakbér. 

Ezen állásra pályázhatnak oly ev. ref. vallású taná-
rok és tanárjelöltek, kik a latin-magyar nyelv és iroda-
lomból képesítve vannak, vagy ezekre készültek. 

A tanszék, mely választás útján töltetik be, 1899. 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. A megválasztott az orszá-
gos nyugdij-intézetnek kötelezett tagja. 

Felhívjuk ennélfogva azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen kiállított és felszerelt kér-
vényeiket f . év junius 1-só napjáig a főgimnázium igaz-
gatóságához küldjék be. 

Rima-Szombat, 1899. április 19-én. 

Bodor István, 
1—2 igazgató. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási, államilag segélyezett ev. református 

főgimnázium igazgató-tanácsa pályázatot hirdet a követ-
kező rendes tanszékekre: 

1. Egy német-magyar, vagy német-latin. 
2. Egy természettan-mennyiségtan. 
3 Egy történet-latin. 
4. Két latin-görög. 
Az első tanszékre általában protestáns, a többiekre 

pedig csak ev. ref. vallásúak pályázhatnak. A megválasz-
tottak az orsz. tanári nyugdíjintézetnek tagjai lesznek. 

A rendes tanár törzsfizetése 1200 forint, lakpénze 
200 frt, az egyházi pénztárból, havi előleges részletekben. 
Részesül öt ízben 100—100 frt ötödéves korpótlékban is. 
A rendes tanár törzsfizetése fokozatosan 1600 frtig emel-
kedhetik. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelölt helyettes tanárul 
alkalmaztatik, 800 frt évi fizetéssel, szintén havi részle-
tekben előlegesen kiszolgáltatva. 

Az első és második tanszékre pályázók, miután azok 
állami kinevezés alá esnek, kérvényeiket a nm. vallás-
és közokt. miniszterhez intézzék, a harmadik és negyedik 
tanszékre pályázók pedig a fentirott igazgató-tanácshoz ; 
mindez állásokra a kellően fölszerelt kérvények folyó évi 
június hó első napjáig nyújtandók be az alantírott el-
nökhöz. 

A megválasztott és kinevezett okleveles tanár egy 
évi sikeres működés után fog állandósíttatni; hivatalát 
f évi szeptember 1-ső napján tartozik elfoglalni. 

Kelt Kisújszállás, 1899. ápril 21. 
Pályázat tanári állásra. 

Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült pro-
testáns főgimnáziumban egy újonnan felállítandó tanszékre 
pályázat hirdettetik. 

Ez állással, ha rendes tanárral töltetik be, 1200 frt 
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Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, igazg. tanácsi 

elnök. 
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Egyes szám ára íiO ltr. 

M. P. Irodalmi Társaságunk meghivatása 
Debreezenbe. 

A M. P. I. T. ez évi közgyűlését az őszszel 
Debreczenben fogja tartani. A tiszántúli egyház-
kerület, Debreczen sz. kir. városa és a debre-
czeni egyház lesz a Társaság házi gazdája. E 
fényes egyházi és polgári testületek fejei a M. P. 
I. T. elnökéhez, Gyurátz Ferencz püspök úrhoz 
elküldték a Meghívót, melyre a társulat elnöke 
méltó örömét tolmácsoló levélben válaszolt s a 
meghívást a M. P. I. T. nevében köszönettel el-
fogadta. 

A lendületes Meghívó egész terjedelmében 
így hangzik. 

Fötiszteletü és Méltóságos Püspök Úr! 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
kiváló jeles férfiak vezetése alatt, buzgó, szor-
galmas tagok közreműködése mellett a magyar 
hazafias szellem ós a protestántizmus érdekében 
a protestáns hitélet ápolása, emelése, a protes-
táns tudományos egyházi irodalom művelése 
által megalakulása óta kifejtett közreműködésé-
vel országszerte közelismerést s a magyar pro-
testáns világ tiszteletét ós nagyrabecsülését vívta 
ki magának. Munkálkodása, céltudatos tevékeny-
sége visszhangot kellett hogy keltsen különö-
sebben a vezetésünk alatt álló tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület, közelebbről pedig az egyházke-
rület székhelyénél, Debreczen szabad kir, váro-
sánál ós a debreczeni ev. ref. egyháznál. 

Debreczen sz. kir. város, a magyarságnak 
eme nagy metropolisa, úgy is, mint a tiszántúli 
egyházkerület székhelye, méltán dicsekedhetik 
a falai közt lefolyt oly eseményekkel, a mely 
események a Helvét Hitvallásnak és így ezáltal 
a protestántizmus magyarországi fejlődésének, 

történelmének is kiváló mozzanatait képezték. 
E város talajának minden röge, levegőjének 
minden atomja, lakosai túlnyomó részének szive-
lelke a magyar haza iránti lelkes szeretettel ós 
a protestántizmus magasztos eszméivel, szelle-
mével van telítve. Bizonyára tehát csakis örven-
dező szívvel, az ősi magyar vendégszeretet teljes 
megnyilatkozásával nyitja meg kapuit, hogy a 
rokon érzelmektől áthatott, az itt közöttünk is 
oly féltő gondossággal őrzött eszmék szolgálatá-
ban működő s azok diadalra jut tatása körül 
elévülhetetlen érdemeket szerzett Társaságot és 
annak köztiszteletben álló tagjait vendégeiül lát-
hassa ós fogadhassa. 

Méltóságos Püspök Úr 1 Eme közhangulat-
nak, közérzületnek vagyunk tolmácsolói akkor, 
a midőn az e célból egybegyűlt értekezlet egy-
hangú határozatából s megbízásából van szeren-
csénk Móltóságodat és a bölcs vezetése alatt álló 
M. P. Irodalmi Társaságot felkérni és meghívni, 
hogy a folyó 1899. óv szeptember havára kitű-
zött közgyűlésüket Debreczen sz. kir. városában 
megtartani, ez alkalommal magukat a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület, a szab. kir. város ós a 
debreczeni ev. ref. egyház vendégeiül tekinteni 
s a mi elismerésünk, tiszteletünk ós nagyrabe 
csülésünk közvetlen kifejezésére ezáltal módot 
nyújtani méltóztassék. 

Hazafias üdvözlettel ós nagyrabecsülésünk 
kifejezése mellett maradtunk 

Debreczen, 1899. április 21 ón 

Kiss Áron, 
ev. református püspök. 

Gróf Dégenfeld József, 
főispán, a tiszántúli egyházkerület 

főgondnoka. 

Simonffy Imre. 
kir. tanácsos polgármester, a 
debreczeni ev. reform, egyház 

főgondnoka. 



Egyházi ébredésünk jelei. 

Két érdekes vonása domborodik ki a jelen-
kori egyházi helyzetnek, melyet bár az optimizmus 
is válságosnak kénytelen minősíteni, ele azért 
csak a pesszimizmus nevezhet kétségbeejtőnek. 
Egyik a világi elem megpezsdült érdeklődése 
az egyházi ügyek iránt, másik a lelkészi kar 
energikusabb egyházi tevékenysége. S mind a 
kettő az egyházi ébredés jele s a várvavárt 
jobb jövő reményteljes záloga. 

Művelt világi elemünk, a gondnoki és más 
egyházi tisztséget viselő, rég az ideje, nem fog-
lalkozott annyit egyházunk bajaival, teendőivel, 
mint napjainkban. Egyházi gyűléseinkben csak 
úgy özönlenek gondnokaink ajkairól az egyház-
mentő ideák, az egyház erősítésére szánt jó ta-
nácsok. Ezeknek legtöbbje még ugyan csak any-
nyiból áll, hogy a papságot belterjesebb, erélye-
sebb tevékenységre sarkalja, a mi így nagy ál-
talánosságban ós egyoldalúan mondva keveset 
é r ; de ez is jobb a semminél. Sokkal többre 
tartjuk az olyan gondnokok magatartását, a kik 
a tanács mellé kalácsot, a szóhoz cseleke-
detet fűzve, tollal ós jó példával, munkával és 
anyagi áldozattal dolgoznak a magyar Sión bom-
ladozó erősségeinek kiépítésén. Tisztelet és elis-
merés a Hegedűs Sándorok, Szilassy Aladárok, 
Duka Tivadarok s a hozzájok hasonló ama »ki-
rályi papokcc-nak, a kik nem csak a tanácster-
mek zöld asztalainál szónokolnak, hanem mun-
kával ós áldozattal, szívvel ós élettel igyekeznek 
erősíteni a magyar protestantizmust. Ezek belát-
ják, hogy az egyház valódi ereje abban a val-
lási ós erkölcsi erőben, abban az evangéliumi 
tisztaságban ós súlyban fekszik, a melylyel az 
egyéni, a családi és a nemzeti életet ethikai ós 
kulturális emelő és nemesítő erőkkel ellátni 
képesek, a miért egyházi tevékenységökben nem 
érik be a kormányzati és gazdasági közreműkö-
déssel, hanem szellemi és anyagi erejöket kész-
séggel nyújtják az egyház valláserkölcsi, irodalmi, 
iskolai, humanitár ius ós egyesületi oldalának 
erősítésére is. Nem érik be azzal a szinte szálló-
igeszerű s az unalomig elcsépelt nógatással : 
Papok, buzgólkodjatok, hanem előljárnak a buz-
góságban s például szolgálnak a munkában ós 
az áldozatkészségben. 

Ébredés jelének tekintem azt is, hogy toll-
forgató világi elemünk a sajtót, korunknak ezt 
az elismert nagyhatalmát is kezdi felhasználni 
egyházi bajaink orvoslására. Lelki gyönyörrel 
olvasgattam csak az idén is pl. a dr. Hajnal, az 
Ujfalussy, a György Endre, a Ritoók-fóle komoly 
és nyomatékos felszólalásokat, melyek mindeni-
kével ha nem is érthetek egyet (talán az eltérő 

szempontok miatt, melyekből egyházunk bajait 
vizsgálgatjuk) ; de jól esik látnom ezekben a 
hírlapi nyilatkozatokban egyfelől annak a nagy 
evangéliumi protestáns elvnek megnyilatkozását, 
hogy mindnyájan papok vagyunk s a vallás 
nem csupán a hivatalbeli papok dolga ; másfelől 
meg azt a komoly és igaz érdeklődést ós kész-
séget, melylyel egyházunk belső ós külső épí-
tésén fáradoznak. Becsüljük meg ós honoráljuk 
tisztelettel azt az erkölcsi ós szellemi erőt, melyet 
e buzgó férfiak egyházirodalmi munkásságából 
közegyházunk merít ós tekintsük a világiak eme 
megmozdulását ébredés jelének és az óhajtott 
jobb jövő reményteljes zálogának. Tanuljuk meg 
ós vonjuk el ez örvendetes példákból az t a csak-
nem feledésbe ment protestáns elvet, hogy a pro-
testantizmusnak nem taktikus fogásokkal kreált 
gyűlési többségek vagy politikai tekintetek sze-
rint alakult pártok a helyes és természetes kor-
mányzói ós irányzói, hanem a hívek egyetemé-
hez megérlelt s onnan megnyilatkozó egyházi 
közszellem. Ennek a sokáig nélkülözött és várva-
várt közszellemnek ébredését látom ón a mű-
velt világi elemünk megpezsdült egyházi érdek-
lődésében. 

Es ébredós jelének tekintem az előkelő 
protestáns nők egyházi felbuzdulását is. Az a lélek, 
a mely Budapest úri hölgyei körében megmoz-
dúlt ; a mely a régebbi Tabitha , az újabb 
Lorántffy Zsuzsánna egyesületben ós a Nagypén-
teki Református Társaságban egyházi tevékeny-
ségre lendül t ; az a szellem, mely a társadalom 
szegényeit, elhagyatottjait, a züllésnek indult 
gyermeksereget s a hitetlenségben vergődő lelki 
nyomort valóságos apostoli buzgósággal kezdi 
az evangéliumi hit ápolásával ós a keresztyén 
szeretet gyakorlásával védeni, menteni, javítani: 
ez a lélek az Úrnak ama lelke, melynek ólet-
nemesítő, társadalomjavító ós egyházerősítő hatása 
kimaradhatatlan ; azoknak a régi jó időknek 
visszatérése ez, mikor a családanyák azt tartot-
ták a legjobb örökségnek és a legnagyobb kincs-
nek, melylyel gyermekeiket elláthatják, ha őket . 
az Ur félelmében, hitben ós szeretetben nevelik. 
Az evangéliomi szellemnek felpezsdülése ez a 
női keblekben, kik mint családanyák Isten után 
a legbiztosabb irányitói a nemzet ós egyház 
iíjú sarjainak. A nők keresztyén egyesületi tevé-
kenysége minden fejlettebb egyházi életben ter-
mészetes és szükségkópi alkatrésze az egyház 
hit- ós szeretetmunkásságának. — Ne kicsinyel-
jük, sőt inkább becsüljük meg és támogassuk 
hitbuzgó hölgyvilágunk e nagyfontosságú egyház-
társadalmi tevékenységét ós legyünk rajta ki-ki 
a maga körében, hogy az evangéliumi kikelet 
ez üdítő szelleme minél szélesebb körben ós a 



tá rsadalomnak lehetőleg minden osztályában erőre 
jusson, m u n k á r a tömörül jön ós szervezett ténye-
zője legyen pro tes táns egyházunkban a lelki 
gondozásnak. 

E jelek láttára, úgy tetszik nekem, mintha 
a lelkészi ka r nagyobb része is erélyesebb egy-
házi tevékenységre kezdene buzdulni. A protes 
tant izmusnak ama régi kipróbált fegyverei, me-
lyekkel a XVI. században első diadalút já t tette 
meg Európán át, mintha ismét jobban forgattat-
nának. A szószék, az iskola, a sajtó: e három 
régi fegyverrel foglalt tér t ós vívta ki diadalait 
az evangéliumi protes tant izmus a reformáció ide-
jében. Es most nap ja inkban? Mintha új erővel 
vennők elő e régi, ha ta lmas fegyverzetet. Tem-
plomi ós akadémiai szószékeinken az erőtelen 
racionalizmus ós a száraz moralizálás helyett, me-
lyek közel egy századig bitorolták az egyházban a 
szellemi irányítást, a tisztább evangélium hirde-
tése, a megváltó Jézusról való bizonyságtétel 
ós a hit savával telített tudomány kezd tér t fog-
lalni. Iskoláinkat, melyeknek régebbi egyházias 
keretei t ós evangéliumi protes táns szellemét 
nagyon megviselte a legújabb kor la t i tudinár ius 
és material iszt ikus divatja, napjaink pezsdülni 
kezelő valláserkölcsi i rányzata ismét kezdi vissza-
terelni a régi egyháziasabb ós evangéliumi pro-
tes táns alapra, mely valamikor csakugyan az 
egyház veteményes ker t jévé tette volt az iskolát. 
Sa j t ónk? egyházi sa j tónk? Ez még gyenge és szük-
körű, akár az időszakít akár a tudományos részét 
tekintem. Egyházi lapjaink csak tengődnek, val-
lásos néplapjaink nehezen tudnak meggyöke-
rezni, tudományos és népies egyházi i rodalmunk 
bizony csak a kezdet kezdetén támolyog s az 
egyházi i rodalomnak mind tudományos, mind né-
pies ágát művelő M. P. Irodalmi Társaságunk 
sem dicsekedhet ik valami izmos erővel ós nagy 
támogat ta tással . De mégis, mégis. E téren is 
előbbre vagyunk, mint atyáink valának s csak 
a tíz óv előtti állapothoz képest is valamelyes 
haladás elvitázhatatlan. Es tegyük hozzá a tel-
jes igazság kedvéér t azt is, hogy a mi e r e d -
ményt az irodalom által akár a termelésben, 
akár a ter jesztésben elér tünk, az első sorban ós 
legfőbbkópen a lelkészi kar érdeme. Mert cse-
kély kivétellel ma is csak úgy állunk még, hogy 
lapjaink, könyveinek irói és vásárlói a mi szegénye-
sen javadalmazott lelkészeink. Statisztikai adatsze-
rüleg ki tudnám mutatni , hogy egyházi lapjaink-
nál minden száz előfizetőből 90 a lelkészi ós 
csak 10 kerül ki a világi e lemből ; s bárki ki-
számíthat ja a közkézen forgó névsorból, hogy a 
M. P. Irodalmi Társaságnál is a tagok túlnyomó 
részben lelkészek. — Méltányoljuk ós becsül-
jük meg lelkészeink e t iszteletreméltó áldozat-

készségét s az el ismerés mellett siessen támoga-
tásukra a jobb helyzetben levő világi elem. 
Mert igazi ébredés , valóságos egyházi föllendülés 
csak akkor következik be, ha lapjaink, könyveink 
nem csupán a lelkészek körében, de ha mind-
azoknál a világi u rakná l állandó vásár lókat ós 
olvasókat találnak, a kik az egyházban gondnoki, 
tanácsbirói, felügyelői és tanácsosi tisztet visel-
nek. Virágzó egyházakban még a prédikációs 
könyveket is több világi, mint lelkészi ember ol-
vassa ós vásárolja. 

Ám ha az egyház belső élete ébresztésében, 
emelésében még csak a kezdet kezdetén vagyunk 
is, azért ne veszítsük el h i tünket ós bizalmun-
kat a további ha ladás felől. A ki megindult , az 
már nem áll helyt, nem tesped. A mi nőni in-
dult, az már fejlődik, gyarapodik. S az indulást , 
az ébredés t csak a fentebb említett jelekből is 
határozot tan megállapí that juk. Csak buzgólkod-
junk és dolgozzunk hát tovább, az eredményt , a si-
kert hizzuk a jó Istenre. Emberé a munka, Istené 
az áldás. A hol még semmi eredmény nem ta-
pasztalható, ott bizonyosan nem, vagy nem jól dol-
goztak. A hol siker látható, ott bizonyára jó munka 
folyt. Ha egy szívvel, lélekkel mindnyájan munká-
hoz fogunk, akkor mindenütt meglát tatnak az ébre-
dós, a haladás, az egyházi föllendülés nyomai ! A 
hitbuzgóság munkája még soha meddő nem ma-
radt. Az u l t ramontanizmus ós a szekták példája 
meggyőzőleg bizonyítja, hogy a silány, sőt rossz 
ügynek is vannak efemer sikerei, ha akadnak 
buzgó apostolai; mennyivel inkább várható Isten 
áldása a szent ügy érdekében kifejtett buzgó 
munkásságra ? 

Se. F. 

ISKOLAÜGY, 
A tanárkörök szervezete és működése egy 

félév alatt. 
(1898. szeptember. — 1899. február.) 

VII. 
(Folytatás.) 

10. S z a t m á r v á r m e g y e i kör. Első ülését Nagy-
Bányán tartotta. Raskovszki Pál elnök szabad előadást 
tartott a tornaversenyek előnyeiről ós hátrányairól. Ő a 
fegyelemhiányról és a tanulók erkölcsi kihágásairól még 
sötétebb képeket rajzolt, mint a minőt Pelhe Ferenc 
az eperjesi körben bemutatott (Lapunk 12. sz.). A ver-
senyre készülés ideje alatt a tornatanítás kizökken ren-
des menetéből; a nem versenyző tanulók tornaórái elma-
radnak; a rendes tantárgyak is rövidséget szenvednek, 
mert a tanulók elméje nem nyugodt; az intézetben meg-
lazul a fegyelem s különösen a versenyre utazás alatt 
tanári felügyelet alatt szegik meg a fegyelmi szabályokat: 
dohányzás, szeszes italok, kártyázás ilyenkor rendes dol-
gok ; sajnos, hogy némely intézetnél a kisérő tanárok 



még éjjel is szabadon hagyják kóborolni tanulóikat, sőt 
a legutóbbi tornaversenyek alkalmával egyes tornatanítók 
előre kikötötték, hogy nem akarnak szálláson együtt lenni 
a tanulókkal (!). A vetélkedési szellemet többnyire a 
tornatanítók szuggerálják, a kik szégyennek tartanák, ha 
az intézet díjat nem hozna haza, mi miatt sokszor a 
versenyszabályok kijátszásával is igyekeznek tanulóikat 
díjhoz juttatni, sőt e célból nagyobb osztálybeli tanuló-
kat kisebbek neve alatt szerepeltetnek, a mi erkölcsileg 
károsan hat a jellemre; hogy a vereségöket szépítgessék, 
igazságtalanságról beszélnek és lerántják a bírálókat. A 
verseny ideje későn közöltetik. A miniszter kevés pénzt 
ad, a miért a szülőkre és az érdekelt városok közönsé-
gére sok teher háramlik. Vidéki városokban 700—800 
tanulót elhelyezni bajos ; a szállástadó intézetek belélete 
ilyenkor föl van forgatva. Indítványozza: 1. egyes inté-
zetekben tornaverseny csak négy évenként tartassék, mert 
a melyik ifjú egy versenyen már résztvett, másodszor 
már nem igen vágyik; 2. a tornaverseny helye, ideje 
egy évvel előbb közöltessék'; 3. a verseny tartására a 
május alkalmatlan az érettségi vizsgálat miat t ; 4. egy 
versenyre ne, mint legutóbb, 70 intézetet, hanem 10 — 12-öt 
kell felhívni; 5. a versenyeket ne szorítsák egy napra, 
hanem kettőre; 6. az egyéni versenyek a teljes jury jelen-
létében az első nap, míg az együttes versenyzés, szer-
tornázás, játékok a nagy közönség előtt folyjanak le. — 
A kör a kifejtett nézeteket magáévá tévén, a versenyek 
idejéül junius végét fogadja el. 

Ezután Sarmaságh, szatmári tanár a középiskolai 
terminológia kérdését veti föl s ajánlja, hogy az egyön-
tetű megoldást a kör a maga kebelében hajtsa végre, 
miután az országos megoldás évek óta halasztatik. A 
tárgyhoz többen szólnak s végül abban állapodott meg 
a kör, hogy sürgetni kell a terminológia országos meg-
oldását. 

A kör 2-ik ülését december 4-én Nagy-Károlyban 
tartotta. Itt Holczinger Imre n.-károlyi tanár tartott fel-
olvasást A klasszikus nyelvi tanítás eredménytelenségéről. 
Okai : 1. otthon, a családi körben sokat hallja a tanuló 
a klasszikus nyelvnek felesleges voltát emlegetni; 2. az 
I. oszt.-ba jövő tanulók magyarul még tisztességesen ol-
vasni sem tudnak ; 3. a tananyag helytelenül van beosztva 
s a tankönyvek terjengősek és nehézkesek; 4. a fiúk 
gyakran osztályról-osztályra tanárt cserélnek; 5. a pus-
kák és jegyzetek, a melyek elvonják a tanulókat az 
önálló munkálkodástól. — 0 maga részéről a latint csak 
a 3-ik osztályban, a görögöt pedig a 6-ikban kezdené 
meg. A kivételek csak a 2-ik, a mondattan a 3-ik évben 
taníttassék. Végül oda kellene valami módon hatni, hogy 
a puskák és jegyzetek iparága megszűnjék. — Mindezen 
kérdésekhez a jelenvoltak közül a legtöbben igen érdekes 
és tanulságos eszmecseréket fűztek, melyek azonban a 
tételt legfeljeb csak tiztázhatták, de a kérdés bonyolult 
megoldását a mai tanterv, tanrendszer és iskolai szerve-
zet miatt nem eszközölhették. 

A kör 3-ik (február 12.) Szatmáron tartott ülé 
sén a központból leküldött ügyrend megvitatása után 
Lukácsy György értekezett Összekötő kapcsok a trigono-
metria tanításában c. tételről. Cél: a trigonometriát egy-
séges összefüggő képben kialakítani a derékszögű három-
szög oldalai által előállítható arányok által. Támaszpon-
tokul 3 csoportban 8 képletet foglal össze, melyek az 
ugyanazon szög függvényei között levő kapcsolatot tün-
tetik elő. Két szög összegének és különbségének kifeje-
zése az egyes szögek függvényeivel azon két képlet, a 
mely sajátkép összekötő fonala az egész trigometriának 
a mit a tanulók előtt is nagyon célszerű hangsúlyozni, 

A további szükséges képleteket az emlékezet megterhelése 
nélkül egyszerű számolás által elő lehet állítani. Ész-
szerű fonaiat nyújt a félszögek cosinusának és sinusának 
a háromszög oldalaival való kifejezésére. — Ilaskovszky 
elnök elismerését fejezvén ki előadónak, megjegyzi, hogy 
ő mga 20 év óta így tanít ; a gondolkodó mathematikus 
önkénytelenül is rájön ezekre az összekötő kapcsokra. 
Nem kell kérletekkel megtömni a tanuló fejét, hanem 
értessük meg vele a n.athematikai gondolkodás menetét 
Hozzájárul az előadó minden pontjához. 

Ugyanezen az ülésen még Kiss Gábor értekezett 
a tantervrevizió tervezetének a I I I . oszt. fizikai föld-
rajzára vonatkozó rendelkezésén. Többek hozzászólása 
után a kör halározatilag kimondja, hogy a fizikát az 
alsó osztályok valamelyikében tanítani kell; ezt azonban 
nem szabad összetéveszteni sem a fizikai földrajzzal 
sem a természetrajzzal; szükséges az e tárgyak tanulásá-
nál a könnyítés céljából, továbbá az általános műveltség 
szempontjából. — Látni való, hogy ez az indítvány vol-
taképen visszatérés a régi felekezeti tantervhez, mely az 
alsó gimnáziumban is (IV. oszt.) tanított fizikát. 

11. Szepes i kör. Egy ülést tartott január 23-án 
Késmárkon. A tárgysorozat első pontja volt dr. Szelényi 
Károly felolvasása, melyben a természetrajzi tárgyaknak 
a revizionális tantervben megállapított sorrendjéről és tár-
gyalásmódjáról értekezett. A kör a revizionális tanterv 
sorrendje mellet foglalt állást. — Utána Baltliazár Gábor 
értekezett a szünidő kérdéséről. A gondos tanulmánynyal 
megírt dolgozatban — mely a Közlöny 18. számában 
egész terjedelmében megjelent — mint érdekes kutatások 
eredményét közli, hogy főképpen az alsó fokú iskolában 
az egészségi okok a legfontosabbak a szünidők kiszabá-
sára nézve. Ugyanis a testnek az iskolai időben való 
növékedése koránt sincsen arányban a szünidő alatti 
gyarapodással, sőt a test súlya az iskolai év vége felé 
már nem szaporodik. Wertliud svéd iskolai orvos mérései 
is azt bizonyítják, hogy a szünidő alatt (ott 3 hónap a 
nagy szünidő: junius, julius és augusztus) aránytalanul 
jelentékenyebb a gyarapodás, mint az iskolázás 9 hó-
napja alatt. Következőleg a nyári nagy szünidő feldara-
bolása semmi áron sem engedhető meg. A téli es kora 
tavaszi hónapok csökkentő hatásával szemben a testi 
erők fejlődésére, úgyszólván a test kibontakozására a 
nyári hónapokban korlátlan szabadságot kell engedni. 
Hazánk klimatikus viszonyainál fogva legmelegebb időszak 
a julius és augusztus, de az Alföldön junius is nagy 
forrósággal jár. A szünidő tartamának meghatározására 
nézve irányadó lehet az a tapasztalat, hogy minden kura 
hatása annál tartósabb, minél hosszasabban tart egyen-
letes kitartással. Ebből folyólag indítványozza: 

1. Bár a testi nevelés szempontjából kívánatos volna, 
hogy a nagy szünidő egy hónappal meghoszabbíttassék, 
de mivel ez a jelenlegi tanulmányi rend mellett a taní-
tás eredményét csorbítaná meg, annak mostani megala-
pítása továbbra is érvényben maradjon. 

2. Az alsófokú iskoláknál, pl. népiskoláknál, hol a 
gyermekek testének növelését s megerősítését jobban 
szemelőtt kell tartani, a nagy szünidőt, ha nem is egy 
hónappal, de junius második felével meg kell hosszabbítani. 

3. Az ünnepnapokhoz kötött szünidők mai megálla-
pítása változtatásra nem szorul. 

A kör ez indítványhoz egyhangúlag hozzájárul. 
Valamint elfogadja az Országos Középiskolai Tanáregye-
sület Ügyrendjére vonatkozó központi javaslatot is. 

12. Temesvár -kerü le t i kör. A kör élénk és ma-
gas színvonalú működéséről tesz fényes tanúságot, ha az 
október 1-én tartott első ülésen a mult évi jelentést is 



megtekintjük. E szerint a kör 5 rendes és 3 felolvasó 
(népszerű) gyűlést tartott, A rendes üléseken Bittenbilder 
Miklós a felsőbb leányiskolák reformjáról, dr. Gáspár János 
a folyékony szénsavról és Perényi Adolf a nyelvtanítás 
problémáiról tartottak szakelőadásokat. A felolvasó gyű-
léseken szerepeltek: dr. Bán Károly költeményekkel, Berg-
mann Ágost a zene kifejező képességéről, Bocz József 
az 50 éves Magyarországról tartott felolvasásával, Dancs 
Ferencz hegedüjátékkal, Grátz Lujza zongorajátékkal, 
Marsits Rozina a XX. század asszonya című felolvasá-
sával, dr. Popini Albert Byronról tartott felolvasásával 
és Eössler Béla zongorajátékával. A körnek 57 helybeli, 
18 vidéki, 54 pártoló, összesen 129 tagja volt. Bevé-
tele 256 frt 25 kr., kiadása 240 frt 36 kr. volt. 

Említsük meg az alakuló ülésről Putnoky Miklós 
azon elfogadott indítványát, hogy a választmány útján 
a kör kérje a minisztériumtól, hogy 16,321 —1897. sz. a. 
rendeletét, mely szerint a tanulmányi kirándulásokra menő 
tanárok az iskolai átalány terhére félnapi díjat kapnak, 
terjeszsze ki a köri gyűlésekre utazó tanárokra is. 

Második ülését a kör október 29 én Verseeen tar-
totta nagyszámú és előkelő közönség jelenletében, melyen 
a kör elnökének, dr. Schöuvitczky Bertalannak, feszült 
figyelemmel hallgatott, hatalmas megnyitó beszéde kul-
minált. A szokásos üdvözlet után áttér annak fejtegeté-
séré, mi a vidéki körök célja, feladata és mit vár a kör 
a nagy közönséggel való érintkezéstől. Vázolja, mi volt 
régen a középiskolai tanítás célja, feladata, a tanárnak 
társadalmi helyzete. Ma a középiskolától fontos állami, 
nemzeti és társadalmi feladatok megoldását várják mind 
a szőlők, mind az állam, mind a társadalom vezetői; de 
ezzel szemben ugyanezek a tényezők nem gondoskodnak 
a tanári állásnak egyenértékű anyagi és erkölcsi honorá-
lásáról. Törvényhozásunk köztudatában nincsenek meg a 
tanári munkásság megbecsülésének tradíciói s innen van, 
hogy törvényeink csak sablonszerű hivatalnokot látnak 
a tanárban. A társadalom is csak munkát és áldozatot 
kiván a tanártól, de egyébként ridegen elzárkózik, ha a 
tanári működés mégbecsüléséről van szó. E bajokon a 
testületi egyesülés segíthet. Ezért alakult a délvidéki tanár-
ság egyesülete. Egymást kell mindenekelőtt megismernünk 
és megbecsülnünk, hogy mások megismerjenek és megbe-
csüljenek bennünket. A közönséget nyilvános kulturális 
fellépéseinkkel nyerjük meg. S ha a közönség szivéhez 
férkőztünk, akkor a megbecsülés sem marad el. E kör 
a magyarság és a kultura ügyének akar szolgálatot tenni 
e polyglott és a kulturailag megoszlott vidéken. A tanár-
ságnak egyebütt is gyors-katonaságképen kell megjelenni, 
a hol tenni és hódítani való van. Ilyen tábornak nézi 
a temesvár-kerületi tanári kört. (Éljenzés!) 

Ezután Halmos Béla az elektromos világításról tar-
tott nagy számú mutatványok kíséretében szabad előadást 
különös tekintettel a,Verseczen azelőtt nem régen létesített 
elektromos világításra. — Utána Szörényi József tartott 
felolvasást a tanulmányi előmenetel főbb akadályairól 
a középiskolák I. osztályában. Hogy itt a bukási százalék 
3 3 — 3 5 % körül hullámzik, ennek, úgymond, egyik főoka, 
hogy az elemi és a középiskola közti kapcsolat nem orga-
nikus; másik főoka pedig a szülői nevelésben keresendő. 
Ezt a két okot fejti ki részletesen a felolvasás, melyhez 
számos, érdekes eszmecsere fűződött. 

Majd Nátafalussy Kornél kir. főigazgatónak tiszte-
letbeli taggá történt megválasztása után a kör azt a fon-
tos határozatot hozta, hogy Temesvárt a nagyközönség-
nek a tél folyamán 8—10 felolvasásból álló cyklust ren-
dez. A belépődijak tiszta jövedelméből 2 0 % ' ot juttat a 
vármegyei szegényalapnak hálából a megyeház nagy 

termének díjtalan átengedéséért, 10%-o t a Vidéki Hírlap-
írók Szövetségének, a többit az 0 . K. T. segélyzőalapjának. 
E felolvasások sorreneje volt: december 11-én: Szemel-
vények a finn irodalomból és zenéből, Weitner Mariska 
úrhölgy, dr. Bán Károly, Bergmann Ágost és dr. Popini 
Albert tanárok által. Január 8 -án dr. Steiner Simon A 
légáramlásokról, január 23-án Perényi Adolf a magyar 
nép humoráról, február 5-én Krausz Sándor A műve-
lődés és nevelésről, február 19-én Mészáros Jenő Az 
újabb magyar lyrikusokról, március 5-kén dr. Gáspár 
János az ivóvízről (mutatványokkal, március 19-én Már-
sits Rozina esztetika a nőnevelésben cím alatt tartottak 
felolvasást. Április 19 én pedig Szokán Sándor olvasott 
fel a természettudományok köréből. 

A 3-ik (december 17.) ülés főtárgya Krausz Sándor 
állami tanítóképezdei tanár előadása volt A tanitóképző-
intézeti tanárok képesítéséről. A kérdés fejlődésének s je-
len stádiumának érdekes ismertetéséhez fűződött élénk vita 
után a kör olyasféle határozati javaslatot fogadott el, a 
mely a közoktatási tanácsnak"a napilapokban (április 2.) 
is közzétett reformtervében egészen benfoglaltatik. E sze-
rint : országos vizsgáló bizottság szervezendő; valamennyi 
szakcsoport necsak pedagógiai, hanem filozófiai készült-
séget is nyújtson; képesítő vizsgálatra csak azok bocsá-
tandók: a) kik jeles vagy jó polgári iskolai oklevél után 
2 évig az egyetemet vagy műegyetemet látogatták s kép-
zőintézeti vagy népiskolai gyakorlatot mutatnak fel; b) kik 
4 éven át az egyetem filozófia fakultásának vagy a mü-
egvtemnek voltak hallgatói az illető tárgyakból s képző-
intézeti, valamint népiskolai gyakorlatot mutatnak fel. 
A budai pedagógiumban és a VI. ker. állami tanítónőkép-
zőben, internátussal egybekötött, egy-egy 2 évre terjedő 
kollégiumot állít fél, hol a tagok teljes ellátásban része-
sülnek, mely rendesen ingyenes és ösztöndíjat is kaphatnak. 

A kör 4-ik (január 21.) ülésén a polgári iskolák 
reformjáról két előadást tartatott. Az egyiket Bocz József 
küldte be Írásban, a másikat Steiner Simon tartotta. 
Tekintettel arra, hogy az egyik előadó távol volt és hogy 
a két előadó által benyújtott határozati javaslat egymás-
tól nagyon messze ál l : a kör a vitát és a határozatho-
zatalt egy másik ülésre halasztotta, a melyet idáig még 
nem ismerünk. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
(Vége köv.) ev. ref. kollégiumi tanár. 

T Á R C A . 

Miesoda betegségben szenvedett Pál apostol? 
(Folytatás és vége.) 

Sokkal nehezebb megfelelni arra a kérdésre, hogy 
hát miféle más betegségben szenvedett Pál ? S természe-
tes, hogy teljesen kielégítő felelet nem is adható. Minden-
esetre valamely hosszú tartamú betegségének kellett lennie, 
a mely megöregíti az embert, de a mely mellett, habár 
az ifjúkorban kezdődött is, egész az öregségig megma-
radhat teljes erejében a munka- és az ellenálló képesség. 
Máskülönben lehetetlen lett volna, hogy Pál, a ki szüle-
tésétől fogva gyenge konstitucióju ember volt, késő vén-
ségéig megtartsa szellemi és testi erejét az olyan nagy 
utazásokat tegyen, — a melyek pedig abban az időben 
hasonlíthatatlanul nagyobb fáradsággal és nélkülözésekkel 
voltak összekötve, mint manapság. Valamely valóságos 
organikus bajra tehát épen oly kevéssé gondolhatunk, 
mint az epilepsziára. 



Hogy helyes következtetésre juthassunk szükséges, 
hogy néhány szót szóljunk Pál egyéniségéről. A mint 
Tholuck mondja : a mily mértékben feltalálhatók a nagy 
apostolnál a kolerikus temperamentum sajátságai, épen 
úgy kimutathatók nála a melankolikus temperamentum 
sajátságai is. A kolerikus korszakban főként kifelé irá-
nyul; érintkezni kiván a világgal és az emberiséggel, de 
nem azért, hogy abban élje világát, hanem hogy annak 
fölébe küzdje magát és uralkodjék ra j ta ; — a melanko-
likus karakter azonban, a helyett, hogy a világban szóra-
koznék, az embert önmagába, keble mélységeibe vezeti 
vissza és ennélfogva általában szigorúbbb életfelfogást 
szül. Ennek a két temperamentumnak az egyesülése jel-
lemzi a vallásos reformátorokat. Pált, Augustinust, Luthert, 
a mely férfiaknak szellemi felsőségé még századokkal 
ezután is működött, a mikor maguk már letűntek a sze-
replés teréről. Pál apostolnál azonban ehhez még más 
sajátosságok is hozzájárultak. Heves gyűlöletében és sze-
retetében egyaránt, leghatalmasabb benső szorgosság uralta, 
a legnyugtalanabb tűzlélek, s pihenést nem ismerő, sem-
mivei szemben meg nem rettenő, önmagával szemben 
kiméletlen tettkészség lelkesítette, s e mellett a legnehezebb 
lelki harcokon küzdte át magát, s mint Luther élete, úgy 
az övé is : szakadatlan harc vala. Ha már most tekin-
tetbe veszszük azt az ellentétet, a melyben a testi gyenge 
konstitúció s ezek a rendkívüli szellemi munkák egy-
mással állanak; ha olvassuk sok panaszait a »félelem és 
rettegés*, a »kivül harc, belől félelem« felől, — s ha 
követjük a hangulatnak azt a gyakori változását, a mely 
leveleiben látható, akkor, orvosi szempontból nem mond-
hatunk egyebet, mint azt, hogy benne egy úgynevezett 
nervózus természet típusával van dolgunk. Hogv egy ilyen 
folytonos szellemi túlerőltetés és túlfeszítettség mellett, 
úgynevezett neuraszthenikus állapotok következnek be, 
az egészen természetes. 

A neuraszthenia nem valamely külön betegség, 
értve a betegséget a szó közönséges értelmében, hanem 
egy olyan anomális, többé-kevésbé beteges állapot, a mely 
az egészség és a betegség határát érinti. Sokan azt hiszik, 
hogy ez modern betegség, s némelyek specifikusan ame-
rikai betegségnek is nevezik, miután leggyakrabban a meg-
gazdagodni törekvő s folytonos rohanásból és sietségből 
álló amerikai társadalomban fordul elő. Ez azonban nem 
így van ; ilyenféle betegség mindig volt és már Hyppok-
ratesnél is találhatunk utalásokat olyan beteges állapo-
tokra. a melyek csak a neurasztheniára vonatkozhatnak. 
A neurasztheniát gyakran összezavarják a hisztériával, 
epilepsziával, hipokondriával, főként pedig a lelki beteg-
ségekkel; azonban a neurasztheniánál nem forog fenn, 
mint emezeknél, tulajdonképeni betegség, sem anatómiai 
elváltozásokkal járó idegrendszer-felbomlás, hanem csupán 
ingerlékeny, gyenge és túlfeszített idegrendszer, a mely 
sokszor teljes kimerültségben szenved ugyan, azonban 
ismét könnyen felüdül. Ez az állapot különösen az olyan 
gyenge, vérszegény konstitucióju és kevéssé kifejlődött 
izomrendszerű embereknél fordul elő, a kik a tűlságos 
ingerlékenység miatt nagyon kifáradnak, idegesek és a kik 
sok megerőltetésnek, felindulásnak, gondnak és boszúság-
nak vannak kitéve. Az ilyen túlingerlékeny és kifáradt 
idegrendszer szimptómái rendkívül sokfélék és változók, 
s mind a lelki, mind a testi szervezetben megnyilatkoz-
nak. A mi a lelki oldal szimptómáit illeti, különösen az 
ingerlékenység, a könnyű felindulás a jellemző, a mely 
egyszersmind igen erős kifáradással és aggságoskodó 
képzelődéssel van összekötve. Az ilyen embereknél rend; 
kivül könnyen változik a hangulat, — a felindulást a 
melankólia váltja fel, — igen gyakran és látható ok 

nélkül beáll a kedvetlenség, unalom, levertség, szomorű-
ság, önvádolás, lelki elszorulás, boszankodásra hajlandó-
ság, neheztelés, harag és számos alakjai a félő képzelődés-
nek, mint pl. az emberek között való megjelenésnek, a 
nyilvános helyekre menésnek, vagy zárt helyeken élésnek 
félelme stb. A testi oldalról is igen sokfélék a nyilvánu-
latok, s fő jellemző sajátságuk az. hogy egészen szub-
jektív természetűek, valamely észrevehető és valóságos 
szervi változás nélkül. Kedvetlen s igen sokszor heves 
természetű fájdalommá fokozódó érzések támadnak némely 
testrészeken és izmokban, pl. a háton, a gyomorban, a 
mellen, az izom-csomópontokon, a csuklókban. Igen gyak-
ran jelentkezik a heves főfájás, az agy nyomottsága, a 
szemfájások és a szédülés, valamint a fülzúgás. Az álta-
lános abnormális lelki izgatottság további testi folyomá-
nyai az álmatlanság, szívdobogás, szívszorulás, szédülés, 
gyors érverés, forróság és kipirulás, elhalványulás és fázás, 
étvágytalanság és emésztési zavarok. Az ilyen jelenségek 
a szájszegletek és az ajkak rángatásával és görcsös moz-
gásával összekötve is nyilvánulhatnak, a miért is igen 
könnyen összetéveszthetők az epilepsziával. Jellemző az 
is, hogy a neuraszthenikus emberek a legcsekélyebb más-
féle organikus megbetegedéseket és az azokkal kapcsolat-
ban fellépő fájdalmakat és szenvedéseket is sokkal heve-
sebbeknek és intenzivebbeknek érzik. A neuraszthenia 
egészében véve krónikus baj, a mely igen sokszor, mint 
veresfonal, végig hűzódik az egész életen át s a rosszul 
érzés után látszólagos gyógyulás is bekövetkezhetik; de 
e mellett a benne szenvedők teljesen egészségesek, és ha 
kellőleg kipihenik magukat, testileg és szellemileg munka-
képesejfr-iehetnek. 

A neurasztheniának most rajzolt képéhez teljesen 
hozzáillenek azok, a miket Pál apostol bajáról tudunk, 
kapcsolatban az ő személyiségével és karakterével. Gyenge 
testi konstituciója és idegességre hajlandósága mellett 
a rendkívüli szellemi megerőltetéseknek, izgalmaknak, 
nélkülözéseknek, gondoknak és félelmeknek okvetlen erős 
kifáradásokat kellett létrehozmok az ő, különben is inger-
lékeny idegrendszerében. Az ilyen neuraszthenikus állapot 
sokféle kellemetlenségeivel, a minő a főfájás stb., könnyen 
támaszthatta ajkán azt a kifejezést, hogy egy »tövis* 
adatott az ő testébe. Ha azután a neuraszthenikus álla-
pot némely alkalommal, talán egy másféle, múló bajjal 
kapcsolatban erősebb volt, — ha a beteg a rendkívül 
heves főfájás miatt apafikus állapotban feküdt és az aj-
kakon és a szájszéleken rángások mutatkoztak, — akkor 
könnyen érthető, hogy környezetére, különösen pedig, ha 
még nem ismerték eléggé, félelmetes benyomást tett. Azt 
is meg kell azonban gondolnunk, hogy az apostol beteg-
ségére vonatkozó adatok mind ő tőle magától erednek; 
— már pedig a neuraszthenikusoknak az a jellemző 
sajátságuk, hogy mindent, a mi bajukra vonatkozik, söté-
tebbnek látnak és roszabbnak tüntetnek fel, mint valóban 
— úgy hogy meglehet, hogy az a látvány, a mit az 
apostol betegsége alkalmával a galatáknak nyújtott, közel 
sem volt oly irtóztató, mint ő képzelte. Ha tehát meg-
gondoljuk, hogy Pál betegsége egy évtizedekig tartó baj 
volt, s mindannak dacára is, késő vénségben is megő-
rizte munkaképességét, akkor, ha általában valami magya-
rázatot keresünk, legvalószínűbbnek látszik előttem, hogy 
az apostol baja neuraszthenia volt, a mit idegrendszeré-
nek folytonos túlfeszítése hozott létre, s a melylyel időn-
kénti ideges fájdalmak voltak összekötve. 

A végére jutottam. A mint előre is jeleztem: biztos 
eredményre jutni nem tudtam ; csupán csak az bizonyos, 
hogy Pál, ilyen fájdalommal teljes baj dacára is rend-
kívüli munkásságot tudott kifejteni. Ez a fejtegetés csak 



arra ösztönözhet bennünket, hogy hálát adjunk az Isten-
nek azért, hogy ily törékeny edénybe az ő országának 
oly nagyságos és örökkévaló javait helyezte el. — a mit 
maga az apostol is teljes készséggel elismer, mikor beteg-
ségéről szól, ezt mondván: »De az (Úr) ezt mondá ne-
kem : elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm 
az erőtlenség által végeztetik el. — Nagy örömest dicse-
kedem azért én erőtlenségimmel, inkább, hogy lakozzék 
én bennem a Krisztus hatalma. Annakokáért gyönyör-
ködöm az erőtlenségekben, a boszuságokban, a Krisz-
tusért való szorongattatásokban: mert mikor erőtelen 
vagyok, akkor erős vagyok.« (II. Kor. 12: 9, 10.) 

H. I 

BELFÖLD. 
Egyházmegyei és lelkész-egyleti gyűlés 

Felsőszabolesban. 
Nyíregyházán tartatott. Előbb volt a lelkész-egyesület 

közgyűlése, április 17-én, délelőtt, a szokott közepes ér-
deklődés mellett. Próbálgatjuk, hogyan lehetne élénkíteni 
tartalmasabbá tenni. Legközelebbi közgyűlésünkben egy 
javaslat adatott be, kisebb lelkészi körök alakítása tár-
gyában, mely javaslat megköröztetvén, most került volna 
megérdemlett beható tárgyalás alá. Került volna, — mert 
nem került. Az első felszólaló szükségtelennek, sőt káros-
nak ítélvén, egyszerűen levétetni kívánta a napirendről, a 
mely köztetszéssel találkozván, ad acta tétetett. 

Talán nem volt egészen helyén, mert sok szép re-
ményt kötöttek hozzá némelyek s legalább egy búcsúztatót 
megérdemelt volna. 

Második tárgy a parókiális könyvtárak felállításáról 
ismeretes Fejes-féle javaslat volt. Ez sem keltett érdeklő-
dést s azon határozattal zárult, hogy kísérjük figyelemmel. 

Harmadik tárgyul az egyházi fegyelem kérdése kö-
vetkezett. Alapul szolgált volna a buji egyház fegyelmi 
szabályzata. Előadóként maga esperesünk ajánlkozott; 
azonban ennek tárgyalása is abbamaradt azon okon, 
mert egyházkerületünk egyházi értekezlete szintén mun-
kába vett ily szabályzatot, s ennek vázaként csak most 
jelent meg a Debreceni Protestáns Lapban Zzigmond 
Sándor bizottsági előadó munkálata. Nehogy elibe vág-
junk a remélhető alaposabb egyházkerületi dolgozatnak, 
esperesünk ajánlotta a napirendről levételt. Ezt a közgyű-
lés el is fogadta. 

Hogy mégis alkossunk valamit, indítvány adatott 
be egy lelkészi temetkezési egyesület megalakítására nézve. 
Ez indítvány egvhangü helyesléssel találkozván, indítványt 
tevők megbízattak alkalmas alapszabály megkészítésére, 
mely a legközelebbi gyűlésen tárgyalás alá kerül. 

Ezzel vége lett a gyűlésnek, — illetve, elnök beje-
lentette a tisztikar lemondását, az alapszabály érzelmében 
— a legközelebbi gyűlésre kitűzetett a választás. 

Délután 3 órától, a másnapi közgyűlési tárgyak 
megismerése és a tárgyalás előkészítése czéljából, szoká-
sos bizalmas értekezlet tartatott, élénk érdeklődés mellett. 

A közgyűlés elég népes volt s szokás szerint a 
vármegyeháza dísztermében tartatott. Görömbei Péter, az ő 
szép és buzgó imája után, elnöktársához, Gencsy Albert, 
egyházmegyei gondnokhoz fordulva, szeretettel üdvözölte 
őt, gondnoki hivatala elfoglalásának tíz éves fordulóján. 
Ez emléknapot a vármegye tisztikara is felhasználta 
egy kis tüntetésre, a mennyiben főispánostól együtt mint-
egy észrevétlenül beszállingóztak, szintén tiszteletteljes ra-

gaszkodásukat fejezvén ki a gondnok űr iránt. Nem is 
volt hijábavaió az ő érdeklődésűk, már csak azért sem, 
mert esperesünk üdvözlő beszéde, történelmi visszapillan-
tást téve a köztünk mőködött gondnokok vallásos és 
hazafias jellemén, országos kiválóságán, fel, amennyire 
csak adatok voltak, a reformáció kezdetéig, az igazi 
jellemnagyságot az ilyen férfiak példáján mutatva be, 
tanúságaival gyújtó hatással volt és lehetett még azokra 
is, kik talán egyszerű udvariassági ténynek gondolták az 
egészet. 

Gondnokunk szíves szeretettel viszonozta a ragasz-
kodást, s további munkásságát készségei ajánlotta föl a 
vallásos élet építésében. 

S most megindult rendes medrében a tárgyalás, az 
esperesi jelentéssel; melyből kiemelkednek a következők: 

Lövő-Petri kis szegény egyház omladozó paplakát 
önerejéből fölépíteni nem tudván, részére jelentékeny ado-
mányok küldettek, első helyen állván a jótéteményben 
fáradhatatlan Degenfeld család. A kállói egyház részére 
is szép örökség jutand egy végrendelet szerint. Kótajban, 
Szakolyban új templomok lettek felavatva, míg egy kis 
egyház: Cserepes-Kenéz, kitelepülés miatt példátlan erő-
feszítéssel, minden épületeit újra építette, idegen segély-
lyel is, de leginkább hegyeket mozgató hittel. 

Ezek mind örvendetes jelentések. 
Négy új lelkészi állomás töltetett be, mind meghí-

vás útján. 
Tanítói fizetések kiegészítése címén, az állampénz-

tárból, legközelebb 8 iskola részére együtt 2455 frt utal-
tatott ki. 

Tanítói korpótlék címén, eddig 49 egyház részére, 
összesen 2365 frt 63 kr. adatott. 

Az esperesi jelentés után egy újon választott világi 
jegyző. Somlyódy István kir. járásbíró, tette le esküjét s 
lelkesedésre hangolta az egész gyűlést, midőn nemes hévvel 
ajánlotta szíve-lelke tehetségét szeretett kálvinista egy-
házának. Megmutatta már különösen a kisvárdai templom-
építés körül, hogy nemcsak a szó embere s épen ezért 
nagy örömmel nézünk jövője elé. 

Ezután újra eskü hangzott. 12 tanító és 2 tanítónő 
esküdött föl az egyházi törvényekre. 

Nem tudom, miért prüszköl ettől az én kedves 
Csurka barátom, a Tanítók Lapja szerkesztője, — mert 
hát mégis csak érdemes dolog az anyaszentegyház előtt 
is hűséget fogadni s ennek megvan felemelő s emlékkeltő 
hatása. 

Aztán el ne felejtsek egy szép dolgot: lelkesült 
örömmel üdvözöltük Hegedűs Sándort, nem a minisztert, 
hanem az igazi keresztyén embert a bársony széken, a 
ki már első lépésével is nyugalmat vitt hivatalába s 
ezzel a keresztyén ember méltóságát a kereskedelmi ér-
zéken felül emelte. 

S hogy a másik szép dolgot ehhez csatoljam : há-
lás köszönetünket nyilvánítók az Ószövetség fordítói iránt 
s az angol Biblia-társaságnak is áldozatkészségeért. Bár-
csak ez úton is minél több szívbe villanna amaz isteni 
fény, melyről méltán zengi az ének: 

»Tudatlanból tanítót 
Tesz s betegből gyógyítót.* 

A több helyi érdekű tárgy között, a külső-somogyi 
átiratra nézve, egyházmegyénk is óhajtaná, hogy az ál-
lamsegélyek egy összegben adatnának át egyházi hatósá-
gunknak s ne az adóhivatalok útján. 

A nyíregyházai leány-internátus ügyében állandó 
bizottság buzgólkodik. 

De a nyíregyházai ág. ev. államsegélyes gimnáziumba 



járó ref, növendékeinket] csak nem tudjuk református 
vallásunkban nevelni, illetőleg egy vallás-tanári állomást 
szervezni. Egész a konventig mentünk már, de még a 
tanácsban sem vagyunk egyek. Itt is egy állandó bizott-
ság keresi az eszközöket. Bárcsak sikerülne föltalálni! 

A stóla-megváltás ügyében javaslatot adott be egy 
lelkész-társunk, aki már egyházában keresztül is vitte. 
Ajánltatott, a hol lehet. 

Nyolc közigazgatási birósági ügy és négy fegyelmi per 
19-én délelőtt végeztetett el s ezekkel a gyűlés is bevég-
ződött. 

A bankettről nem irok, csak annyit, hogy ott volt 
a vármegye szintén s a hangulat szellemes és szeretet-
teljes volt. 

Szabolcsi János. 

MISSZIÓÜGY. 
Belmissziói értekezlet Budapesten. 
A budapesti belmissziói értekezlet, mely az egyház 

belső építése végett a két protestáns egyház híveiből a 
folyó évi január hónapban alakult, május 1-én tartotta a 
nyári szünet előtt utolsó összejövetelét a Lónvay-utcai fő-
gimnázium dísztermében. Népes, hangulatos, sőt lelkes 
és emelkedett ülés volt, melyre épüléssel és kedves érzés-
sel gondolnak vissza a jelenvoltak, kiknek soraiban jól 
esett látnunk dr. Duka Tivadar londoni hazánkfiiát is. 

A szokásos körének és előfohász (tartotta Bachat 
Dániel főesperes) után erőteljes beszéd elobocsátásával 
dr. Szabó Aladár theol. tanár vezette be a kitűzött tár-
gyat : A bibliaolvasás jelentősége egyéni, családi és egy-
házi tekintetben. 

A Biblia, mondá Szabó, Isten üzenete az embe-
rekhez, Isten szava emberi nyelven. Emberek írták, de 
az Isten lelkétől inspirálva. S mi csak áldhatjuk Istent, 
hogy ezt az emberi szívet és az emberi elmét tette az ő 
lelkének és erejének kijelentő közegévé. Ezzel is a mi 
emberi voltunkhoz alkalmazkodott. Ezért szükséges, hogy 
a bibliát úgy olvassa az egyén, hogy kiérezze be-
lőle az Isten leheletét, lelkét és erejét, mert abban min-
den a mi tanulságunkra és üdvösségünkre Íratott. Jób 
könyve pl. arra tanít meg, hogy a legnagyobb szenvedé-
sek között is az Úr segedelmét kell kérnünk és remél-
nünk; a Prédikátorok könyve a kételyekkel szemben 
nyújt isteni megnyugtatást és kiengesztelést; Jézus szavai-
ból az Isten szentségének, szeretetének és irgalmasságának 
megváltó erői áradnak az emberi lélekbe. Ez az erőbeli 
gazdagság szüli aztán azt, hogy a Bibliát olvasó család 
egészen új légkörbe és eszmevilágba emeltetik. Isteni 
szellemet, életerőt és szentséget lövell az Irás az olvasó 
lelkébe. Erőteljes, hatalmas és boldog egyéniségeket szül 
a Biblia mindennapi olvasása. Életnek kenyere, örök 
életnek itala fakad belőle a lélekbe. Megizmosítja a hi-
tet, munkára gvulasztja a szeretetet, a lelkiismeretet éb-
ren és élénkségben tartja s a jellemnek erőt ad a küz-
delemre, mert az Istennel és Krisztussal való életközöségbe 
emeli a lelket. Különösen a bajok, a lelki zaklatások, a 
lelki háborgások ellen hatalmas gyógyító és vigasztaló 
erő a Biblia. Ezért rendeli el minden elvhű evangéliumi 
egyház a Biblia olvastatását. Sajnos, hogy nálunk a 
templomban is nagyon háttérbe szorult a Biblia olvasása. 
A Kálvin-féle lector-intézmény az épülés és a keresztyén 
erőmerítés nagy kárára a gyülekezetekben az újabb idő-
ben feledésbe ment.Közegyházunk is meglehetős hidegen 

veszi a Biblia ügyét. A bibliát se nem mi nyomtatjuk, 
se nem mi terjesztjük. Angol és skót hitfeleink buzgó-
ságából van olcsó Bibliánk. 

Nem jól van ez így. Élő egyházakban megbecsüli, 
szereti, olvassa és terjeszti mind az egyén, mind a család, 
mind az egyház a Bibliát, mert valláserkölcsi ereje kút-
fejének, hite táplálékának, üdvössége zálogának tartja az 
Isten igéjét. Ébreszszen fel emez aléltságunkból a keresz-
tyén népek példája, mely e három osztályba sorozható: 
Egyének, családok és egyházak, melyek szeretik, olvassák 
és terjesztik a Bibliát, virágzanak, haladnak, boldogulnak. 
Ezt bizonyítja Angol- és Németország s Észak-Amerika 
példája, hol milliókat áldoznak a Biblia terjesztésére. 
Egyének, családok és egyházak, melyek gyűlölik s ezért 
eltiltják és ellenzik a Biblia olvasását, csak sorvadnak és 
pusztulnak. Spanyol-, Olaszország és Délamerika példája 
mutatja, hol tüzzal-vassal üldözik a Biblia-terjesztést. 
Egyének, családok és egyházak, melyekben megtűrik, de 
nem sokba veszik a Bibliát, csak tengődnek és irányta-
lanul és erőtlénül vergődnek. Ez utóbbiak közé tartozunk 
mi, magyarok. Ám ha megembereljük magunkat s az Isten 
igéjét szívvel-lélekkel beviszszük egyéni, családi és egy-
házi életünkbe: hiterő, erkölcsi tisztulás, nemzeti ébredés 
és fölvirágzás vár reánk. A Biblia fölemel, nagygyá tesz, 
megszentel; mert Isten lelke és ereje költözik belőle az 
emberi lélekbe. Azért indítványozza, hogy 

1. Mondja ki az értekezlet, hogy a Bibliával való 
beható foglalkozást úgy az egyén üdvössége, mint a csa-
lád boldogsága s az egyház és a nemzet előmenetele 
szemponjából feltétlenül fontosnak tartja. 

2. Szavazzon köszönetet úgy a brit és külföldi, 
mint a skót bibliaterjesztő társulatoknak hazánkban ki-
fejtett buzgólkodásukért s kérje fel őket, hogy a hazai 
evangélumi egyházakkal való viszonyukat minél szoro-
sabbra fűzni és a magyar protestántizmusnak a dunai orszá-
gokban elfoglalt központi helyzetét tekintetbe venni szíves-
kednének, 

3. Mondja ki az értekezlet, hogy a Biblia olva-
sásának megkedveltetését s az Isten igéje terjesztését 
az evangéliumi egyházak minden tagjának kötelességéül 
nyilvánítja s a hazánkban működő bibliaterjesztő társa-
ságok működésének sikeresebbé tétele és az evangéli-
umi keresztyén szellem erősítése végett szükségesnek 
tartja egy magyar bibliaterjesztő társaság alkotását. 

Petri Elek theol. tanár örömmel járul a beterjesz-
tett határozati javaslathoz. Saját tapasztalásból tesz bi-
zonyságot a Biblia-olvasás lelki áldásairól. Lélekemelő, 
erkölcsnemésítő, hiterősítő hatása van a Biblia szorgalmas 
és buzgó olvasásának. Jó keresztyénnél a Biblia legyen 
mindén nap az asztalon, mint a mindennapi kenyér. Az 
igaz protestáns embert a Biblia szeretete jellemzi. A Biblia 
családi olvasása adott heroikus hiterőt üldözött őseinknek 
s ennek elhanyagolása miatt lazult, ernyedt, erőtlehült meg 
a közönyösségig és avertálásig napjaink vallás-erkölcsi 
élete. Templomainkban is több helyet, nagyobb tért kell 
juttatni az Isten igéje olvasásának. Elfogadja a határozati 
javaslatot és melegen ajánlja, hogy a Biblia megkedvel-
tetése körül az értekezlet minden tagja lépjen akcióba. 

Kovács Lajos ref. vallástanár különösen arra utal 
hogy a Bibliát az iskolákban és a kórházakban kell meg-
kedveltetni, olvastatni, terjeszteni. A gyermekek és bete-
gek lelke rendesen a legfogékonyabb a vallásos benyo-
másokra. A kórházi betegek látogatására városi misszio-
náriusokat kellene alkalmazni, de addig is, míg ez kivihető, 
az önkénytes vállalkozás is sokat lendíthetne ezen az 
egészen elhanyagolt mezőn. Indítványozza, bővíttessék ki 
az előadói javaslat azzal, hogy értekezletünk szükséges-



nek tartja, hogy a Biblia az iskolákba és a kórházakba 
is bevitessék. 

Paulik János'tev. lelkész szerint a Biblia olvasásának 
és terjesztésének tárgyi nehézségei is vannak. A Bibliá-
nak érthetetlen és kényes helyei nem valók a nép és a 
gyermekek kezébe. E végből Népbibliákat és Családi bib-
liákat kellene kiadni, azaz bibliai szemelvényeket kellene 
közrebocsátani megfelelő magyarázatokkal. 

Viktor Bernát, a Brit és Külföldi Bibliatársulat 
képviselője, Pauliknak felelve (német nyelven), hevesen 
tiltakozik az ellen, hogy népünk kevésbé volna értelmes 
mint a szerb, tót, vagy az oláh; már pedig újabb időben 
ezek körében is szépen terjed az Isten igéje. Evangéliomi 
ker. pap csak tévedésből vagy hitbeli fogyatékosság 
ból emelhet szót a teljes Szentírás terjesztése és olvasta-
tása ellen. 

Gergely Antal fogházi lelkész üdvössség kútfejét 
hiszi és tapasztalja a Bibliában. A teljes í rás Istentől 
ihletett. Az ég és a föld elmúlik, de az Úr beszéde soha 
el nem múlik. Verbum Dei manet in aeternum. Nem az 
í rásban van a hiba, hanem az emberek elméjében. Az 
a főbaj, hogy nem hiszünk eléggé az Isten igéjében s e 
miatt nem tisztán, nem elegyítés nélkül, hanem szürke 
elméletekkel és tudós kétségekkel vegyítve viszik az Igét, 
igen sokan a templomi és az iskolai szószékre. Térjünk 
csak vissza a Krisztus igaz evangéliumához és biztosan meg 
fog jönni hitünk óhajtott lendíilése. várva-várt erkölcsi 
ébredésünk, egyházi erősödésünk, eljátszott népszerű-
ségünk és elvesztett hóditó erőnk. 

Fábián Dénes ref. s. lelkész szintén pártolja az 
Iskolai és Családi-Bibliák eszméjét, habár nem is ért min-
denben egyet Pauliknak az indokolásával. 

Végül Szabó Aladár rövid zárszóban a Bibliát ta-
lálóan az emberi testhez hasonlította, a melynek szép és 
nemes részei és szervei mellett vannak kevésbé nemes 
részei is ; de azért az élet kockáztatása nélkül kinek jutna 
eszébe egyes esztétikailag talán nem szép szervétől vagy 
testrészétől megfosztani magá t? Az írás is ilyen organiz-
mus, melyet nem lehet, nem szabad csonkítgatni, nyír-
bálgalni. 

A mindvégig emelkedett, tartalmas és élénk esz-
mecsere azzal végződött, hogy Szilassy Aladár világi 
elnök enunciálta azt a határozatot, hogy az értekezlet a 
Szabó Aladár határozati javaslatát, kibővítve a Kovács 
Lajos pót-indítványával, egyhangúlag magáévá teszi. 

Á határozati javaslat elfogadása után szót emel 
Dr. Daka Tivadar, kit Szilassy Aladár elnök az 

ülés elején a közönség lelkes éljenzése kíséretében üdvö-
zölt. mint oly férfiút, ki ifjú korában mint hős honvéd 
testi fegyverrel a csatatéren védte a hazát, most pedig 
távol hazájától, de ezzel szívben-lélekben egyetértve, az 
Isten igéje terjesztésének s közelebbről a magyar Biblia 
revizójának szenteli tevékeny életét. 

Én is azt tartom, mondá dr. Duka, hogy a Biblia 
egységes organizmus, minden része szükséges, a maga 
teljességében Istentől ihletett, nem lehet belőle válogatni, 
hogy ez Isten igéje, ez nem az. A Bibliából sem elvenni, 
sem hozzá adni nem szabad semmit. Nem szabad a Bib-
liából semmit expurgálni. A ki hittel és keresztyén alázatos-
sággal olvassa az írást, az biztosan meggyőződik arról, 
hogy az valóban Istenigéje. Én ezt egy hosszú élet tapasz-
talatából erősíthetem. De hogy ezt a tapasztalatot megte-
hesse, az embernek már gyermek korától kezdve tuda-
kozni kell az Írásokat. Igaza volt annak az angol bibor-
noknak, a ki azt mondá: Adjátok nekem 8 éves koráig 
a gyermekeket, azután elvihetitek. S ez a bibornok nagy 
misszionárius volt, sokakat áttérített a római egyházba. 

Az angol nép körében megtanultam két dolgot: hogy az 
embert már gyermek korában a Krisztushoz kell vezetni 
s azután ifjú- és felnőtt korában Krisztushoz közel kell 
tartani. S mind e két dolognak legbiztosabb eszköze a 
Biblia, a melyben a legtisztábban él a Krisztus lelke. Az 
angol nép Angliában, Skóciában és Amerikában azért 
olyan vallásos, mert nagyon szereti s hűségesen olvassa a 
Bibliát. Az angol nép Bibliát olvas ha lefekszik, Bibliát olvas 
ha fölkél, s Bibliát hord magával ha utazik. Az angol nem-
csak a templomban olvas és hallgat Bibliát, hanem a csa-
ládjában, az iskolájában, a gyűléseiben s a parlamentjében 
is. Gladstone miniszter-korában is minden vasárnap maga 
volt a bibliaolvasó lector a templomban. Én orvos vagyok, 
folytatja hévvel az öreg Biblia-barát, s egyik londoni kór-
ház heti ülésein részt szoktam venni, s ülésünket mindig 
imádsággal és Bibliaolvasással nyitjuk meg. Biblia nél-
kül nincs élő, nincs krisztusi keresztyénség. 

Azért buzgólkodni kell Magyarországon is, hogy a 
Biblia minél nagyobb érvényt nyerjen az egyéni, családi 
és az egyházi életben. 

De egyre figyelmeztetem a tisztelt értekezletet. Ne 
várjanak rögtönös eredményt, csudás hatást buzgólkodá-
suktól. Az erkölcsi világban a lassú, de folytonos növe-
kedés járja, ép úgy, mint a testi világban Minél neme-
sebb a fa, az állat, annál lassabban nő, annál hosszabb 
idő kell arra, hogy nagyra nőjön. Magyarországon, én 
úgy látom, kilebbent az evangéliumi tavasz lehellete. 
Evangéliumi szellő kezd lengedezni immár számosaknál. 
Lássák be Uraim, hogy ezt az Isten igéje műveli. És csak 
szeressék, csak olvassák, csak terjeszszék azt, mert meg 
fogja az múlhatatlanul teremni a maga áldásos gyümöl-
cseit úgy az egyéni és családi, mint a nemzeti és egyházi 
életben. És ezt különösen nektek mondom, fiatal barátim, 
az értekezlet ifjabb tagjai, kik oly szépen buzgólkodtok 
a keresztyén élet mezején, nektek mondom, hogy csak 
szántsatok, vessetek tovább is az eddigi buzgósággal, az 
aratást majd megadja az Úr, az áldások Ura ! 

Lelkes, viharos éljenzés követte az ősz patriarcha 
ihletett szavait, melyek elhangzása után átvette a szót 

Bachát Dániel ev. főesperes, lelkészi elnök, s tömör 
jellemzésben ismertette az eddig tartott öt konferencia 
lefolyását, előadóit és tárgyait. Szellemes kitérésben 
cáfolta a túlzó lutheránus sajtó részéről ránk fogott 
ama gyanúsítást, hogy mi itt a fővárosban a két evan-
gélikus egyházat uniálni és confessionális jellegéből kifor-
gatni akarjuk. Tévednek. Eddigi üléséink bárkit meggyőz-
hettek arról, hogy nem unióról van itt. szó, hanem a hit-
testvéri szövetségről; nem hit- és egyház- sorvasztásról, 
hanem hit- és egyház-erősítésről. Lelkek ébresztéséről, a 
kik talán álmoskodnak és lankadoznak. Munkára buzdí-
tásról és arra való fölszerelésről, mert a fővárosi protestán-
tizmusra nap-nap után nagyobb munka és több meg-
próbáltatás vár. 

Eddigi gyűléseink ha az előkészítés, a buzdítás 
terén mozogtak, jövőre egy lépéssel tovább kell mennünk. 
Bele kell feküdnünk a munkába, ki-ki azon a mezőn, 
melyre az Úrtól elhivatott. Egyik legelső teendőnk a 
városi misszió szervezése. Rendes munkásokat kell to-
borzanunk, a kik a lelkipásztoroknak segítségökre legye-
nek a templomtól, hittől, egyháztól elhidegült lelkek visza-
hódításában. Nem szükséges ezeknek theologiailag képzett 
tudományos férfiaknak lenniök, csak legyenek hitbuzgó 
lutheránus, vagy kálvinista emberek, bibliahivő, meleg-
szívű, gyorslábú protestánsok, hogy az egyház holt tagjait 
a szétszórt csontokat, fölkeressék, beléjük az életnek és 
hitnek lelkét leheljék, stb. stb. Azután gondozásunkba kell 



vennünk a mindkét nemű ifjúságot az iskolában és az 
iskolán kivül stb. stb. 

A nagy lelkesedést keltett apostoli intő beszéd után 
Szőts Farkas titkár indítványára az értekezlet köszönetet 
szavazott az elnökségnek az eddigi ülések tapintatos és 
bölcs vezetéseért ; elhatározta, hogy az értekezleteket az 
őszszel tovább folytatja, s fölkérte az elnökséget és az 
intéző bizottságot, hogy az előkészítést tovább is végezni 
szíveskedjék. 

A XC. zsoltár 1 v. eléneklése és Gergely Antal gyönyörű 
záró imája után az értekezlet emelkedett, lelkes hangu-
latban oszlott szét. 

Krónikás. 

K Ü L F Ö L D . 

Németországi dolgok. 
A mult évi december 29-én halt meg Potsdamban 

egy ember, kinek munkássága felől az utóbbi években 
eltérő vélemények voltak, Egidy Móric, tényleges szolgá-
latban nem levő főezredes. Ez a lovassági tiszt 1890 körül 
egy oly valláserkölcsi mozgalom élén állt, mely nagyon 
hasonlított ahhoz, a minőt Franciaországban Desjardins 
Pál indított meg. Ugyanaz a programm. hasonló az eljárás 
és csaknem egyenlő az eredmény. Első röpirata, melyet 
>Ernste Gedanken* (komoly gondolatok) cím alatt adott 
ki, a hagyományos keresztyénséggel ellentétben oly vallást 
alapított, mely a dogmától szabadon egyedül a szeretetre 
támaszkodott. E munkából néhány hónap alatt 50 ezer 
példánynál több terjedt el. Ennek és néhány más erre 
következő munkáinak eredménye arra birta a szerzőt, 
hogy »kiengesztelodés« (Versöhnung) cím alatt jelentése-
ket bocsátott közre, a melyeket a középsorsú polgárság 
és a hivalalnokok világában számosan olvasgattak, de a 
felsőbb körök s a legalsó néposztály tagjai idegenked-
tek tőle. 

Egidy a maga erejét gyűléseken, értekezleteken és 
nyilvános egyesületekben érvényesítette, a hol lelkes be-
szédeivel kézzelfogható eredményeket ért el. De ezen lel-
kesedéssel nem állt egyenlő fokon gondolatainak értéke-
Leginkább az kölcsönzött érdekességet fellépésének, hogy 
katonatiszt létére foglalkozott a vallás ügyével, egyen-
ruhája fényének nagy szerepe volt az elért eredményben. 
Az általa alakított »kék kereszt egyesület« a német fal-
vakban elég sikeresen működik. 

Az egyházi iapok igazságot szolgáltattak Egidy szép 
törekvéseinek, de megvallják, hogy ép a kellő időben 
tűnt le a munkamezőről, mert már kezdett elfordulni tőle 
az érdeklődés. A meg megujuló veszteség mindinkább mu-
tatta, mennyire nehéz bizonyos elveket a gyakorlati világ-
ban megvalósítani. Egidy mozgalma feltűnést keltett, de 
csak az értekezletek, vitatkozások és röpiratok határai 
között ért el gyér sikert. Az ex-ezredes társadalmi moz-
galmat óhajtott indítani, a Reicbstagba is be akarta magát 
választatni, de megbukott. A szocialistákat kis mértékben 
idealizálta és moralizálta, a kik aztán a rokonszenves 

katonatisztnek becsültetést szereztek a művelt társada-
lomban. 

De általános a vélemény, hogy nem az Egidy cso-
port világi bölcselete fogja, ha túléli is szerzőjét, a vesze-
delmet Németország pozitív keresztyénségére hozni. A ve-
szély másunnan fenyeget. 

A keresztyénséggel teljesen szakítani kezd a nép-
tömeg, főképen a túlgyorsan növekedő nagy iparos váro-
sokban, a mennyiben 20 év óta Németország egyes 
vidékein mindinkább terjed a szocializmus, mely hova-
tovább úgy tűnik fel, mint a keresztyénséggel szemben 
álló vallás. Mert vannak már apostolai, szónokai, dogmái, 
formulái, sőt papjai is, kik mint más papok, az oltárról 
élnek. Főleg pedig az nyugtalanít, hogy a szocializmus 
egyenesen elfordítja híveit a hivatalos keresztyénségtől. 

A növekedő vallástalanságért, mely a német köz-
pontok jellemző vonása, gyakran egyedül a protestántiz-
must teszik felelőssé. De hogy ez mennyire igazságtalan 
ráfogás, kitűnik abból, hogy a túlnyomólag katbolikusok 
ból álló városok, pl. München vagy Boroszló, nem ke-
vésbbé ingerültek, mint a hol a protestánsok vannak 
többségben, pl. Berlin vagy Hamburg. Az azonban elvi-
tázhatlan, hogy a romanizmus jobban védi a maga 
pozícióját a régi hagyománynyal bíró vidékeken, mint pl. 
a Rajnai tartományokban, hol századok óta uralkodik. 
Itt az ultramontánizmus mindinkább hódít, hála érte a 
Rómában székelő Germanicum Collegium-n&k, melyről a 
»Kirchlicher Anzeiger« érdekes adatokat közöl. 

Ezt az intézetet Loyola Ignác alapította 1552-ben, 
1818-ban új szervezetet nyert, miután a forradalom alatt 
néhány évig szünetelt. Növendékeit a Rajna vidéki tar-
tományokból és Ausztriából toborzza, igazgatója Schreeder 
jezsuita. A tanulók kötelezik magukat, hogy tanulmányaik 
végeztével visszamennek hazájukba és ott az ultramontán 
tanok terjesztésén fognak munkálkodni. Továbbá is a 
jezsuita-főnöknek vannak titkon alárendelve és egyház-
megyéikben sokszor alárendelt hivatáskörök betöltésében 
is nagy befolyást gyakorolnak. Egynehányan püspökségig 
viszik, többen tanítással foglalkoznak a szemináriumokban 
és az egyetemek theologiai fakultásain. Szoros viszonyban 
állanak egymással, folytonos összeköttetésben a római 
udvarral és alig-alig akad olyan püspök, a ki szemben 
az ő befolyásukkal fel merne lépni. A független theolo-
gusok, mint a würzburgi dr. Schell figyelemmel tartatnak* 
A mi a főpapokat illeti, azok nem olyan istenfélők és 
türelmesek, mint a század kezdetén Sailer és Weisenberg 
püspökök. Németországban is, mint másutt, a római 
egyház erőltetett fejlődése a nemzeti egyházak utolsó 
nyomait is kétségessé tette. 

A Christianisme után 
Lic. Rácz Kálmán. 



N E K R O L O G . 

T ó t h S á m u e l . 
1838—1899. 

Oszlopos tagja volt egyházunknak : a legsúlyosabb 
terhet kordozó egyik oszlopa. Az egyházi közigazgatás 
igája alatt görnyedt egy negyedszázadig s ez alatt ros-
kadt össze idő előtt. A munka embere volt s a túlfeszí-
tett munka halottja lett. Tudós pályára készült, tudomá-
nyos állást töltött be, de nem a tudománvnak, hanem 
az adminisztrációnak lett mestere és áldozata. Nem 
közönséges tehetségét csaknem egészen a jegyzőkönyv-
szerkesztés és kiadás emésztette föl. Egyházkerületi, 
konventi, zsinati és más jegyzőkönyvek készítése és 
nyomtatása volt kenyere éjjel és nappal. Az öreg Dobos 
méltán nevezte őt már a debreceni zsinat idejében a kál-
vinista egyház teherhordójának. 

Tóth Sámuel Tisza-Lökön született 1838. junius 
27-én, hol atyja Tóth János a református egyház tanítója 
volt. Korán árvaságra jutot t : anyját 1849-ben a ránk 
tört oroszok látásán támadt ijedtség emésztette el, atyja 
1855-ben halt meg. A tehetséges árvát Balogh Mihály 
h.-nánási tanító és Varga Lajos ottani lelkész vették 
pártfogásukba; ők is iskoláztatták előbb Tokajban, majd 
Nánáson és 1854 óta a VII. gimn. osztályon kezdve 
Debrecenben, hol Kiss Albert (a mai debreceni lelkész) 
és Nadányi Miklós egyházmegyei gondnok voltak a tanuló-
társai. Kitűnő tanuló volt s mint ilyen állandóan bent-
lakási és konviktusi jótéteményt élvezett. A tbeológiai 
tanfolyamot 1860-ban szintén Debrecenben kitűnő ered-
ménynyel végezte. Ezután két évig jurátus (esküdt fel-
ügyelő) és köztanító volt a debreceni kollégiumban, egy 
évig magánnevelő Pozsonyban, majd az 1863/4. iskolai 
évben contra scriba és senior Debrecenben s egyszer-
smind Aranyi István theológiai tanár helyettese a hittani 
tanszéken. Aranyi 1864. február havában elhunyt s a 
tiszántúli egyházkerület azzal tüniette ki a fiatal helyet-
tesét, Tóth Sámuelt, hogy őt választotta meg a dogmatika 
rendes tanszékére, de 600 frt évi segélynyújtással arra 
kötelezte, bogy előbb két évig a külföldi egyetemeken készül-
jön fontos tanszékére. Tóth Samu Zürich, Heidelberg, Göt-
tinga és Jéna egyetemein választott tanszaka tanulmá-
nyozásában négy szemesztert töltött és 1866. őszén fog-
lalta el tanszékét a debreceni theol. akadémián. 

Tanári állásába 1866. november 6-án Balogh Péter 
püspök iktatta be Balogh Ferenc kartársával egyszerre. 
Szorgalmas, de nem nagy hatású tanár volt. A vi-
szonyok nem engedték, hogy kimagasló és hatásos pro-
fesszor legyen. Tárgyaiba, a melyek a dogmatika, szim-
bolika, apologetika és encyclopaedia voltak, alig hogy 
belemelegedett, 1869-ben már az egyházi adminisztrá-
ció ezer gondjával-dolgával halmozták el, melyek évről-

évre szaporodtak. Ez időtől fogva mind több és több 
adminisztrácionális terhet raktak erős vállaira 1869. ápri-
lis 14-én egyházkerületi aljegyzővé, 1872-ben Kiss Áron 
akkori esperessel szemben egyházkerüteti főjegyzővé vá-
lasztotta a tiszántúli egyházkerület, a konvent pedig 
1877-ben szintén állandó jegyzőjévé tette; az 1881-diki 
debreceni és az 1891—3. évi budapesti zsinatnak szintén 
ő volt állandó jegyzője, minden előmunkálatainak fogal-
mazója, minden kiadványainak szerkesztője. Ez a sok 
írás, szerkesztés emberfeletti munkát követelt tőle s ő 
igazi napszámosként húzta az izzasztó, az életemésztő 
munkát. Sokat és könnyen dolgozott s nem csuda, ha 
nem mindig alaposan; de egyben senki se multa fölül, 
sőt meg se közelítette: a rendszabályok és végzések 
bámulatos ismeretében. Roppant emlékező tehetsége, mint 
egy eleven encyclopaedia, minden ügy előzményét, adatait 
és sorsát a legkisebb részletekig pontosan észben és kéz-
nél tartotta. E hatalmas erejével lőn a tiszántúli egyház-
kerületnek a beteges Révész Bálint mellett láthatatlan 
kormányzója, s a konventi és zsinati elnökségeknek két 
évtizeden át intéző jobb keze, élő levéltára és nélkülöz-
hetetlen mindenese. 

Irodalmi munkássága is az egyházi adminisztráció 
mezejére összpontosult. Törvények, rendszabályok, jegyző-
könyvek és Névtár szerkesztése és kiadása. 1875-ben 
»Kivonatos gyűjteményé*-t adta ki az egyházakat, lelké-
szeket, iskolákat és tanárokat illető országos törvények-
nek és rendszabályoknak. 1880-ban kiadott »Egvházalkot-
mány Tervezete* az 1881. évi alkotmányozó zsinatnak 
szolgáltatott becses anyagot és alapot a kodifikációhoz. 
»Egyetemes Névtár*-a az első egyetemes adattár közegy-
házunk ismeretéhez, s habár nem egészen pontos és meg-
bízható, mégis az úttörés érdemével bír. Az 1881. évi 
debreceni és az 1891. évi budapesti zsinat Jegyzőkönyvei, 
az 1891. évi budapesti zsinat Naplója, az Egyházi Tör-
vények többizbeli kiadásai szintén az ő szerkesztésében 
és neve alatt jelentek meg. Tiszántúli egyházkerületi levél-
tárnokságát érdekes regeszták (jegyzőkönyv-kivonatok) és 
a legrégibb jegyzőkönyv kiadásával örökítette meg. Szer-
kesztő is volt néhány évig a Debreceni Protestáns Lap-ná), 
de közepes sikerrel. 

Magán- és családi életében a legszeretetreméltóbb em-
berek közé tartozott. Szívélyes, előzékeny, kellemes érintke-
zésü, társaságkedvelő férfiú volt. Szép családi körét 1869-ben 
alkotta. Felesége, most bánatos özvegye, Varga Mária, 
Varga Lajos h.-nánasi lelkész, később debreceni kolle-
giámi pénztárnok leánya, kitől három leánya született. 
Sok ideig zavartalan és boldog családi életét az utóbbi 
négy-öt esztendő két súlyos gyászszal zavarta meg. — 
1894-ben vesztette el nővére egyetlen testvérét, dr. Varga 
Géza hajdúmegyei főorvost, a ki mint nőtlen ember sze-
retetben és munkában egészen össze volt forrva a Tóth 
Samu családjával: Tóthék háza volt az ő otthona, Tóthék 
családja az ő családja. Másik szívsebét forrón szeretett 
Mariska lányának hosszas hervadása és 1895-ben történt 
gyászos kimúlása okozta. E két súlyos csapás a szelle-
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mileg különben is túlcsigázott férfi kedélyét, majd egész-
ségét végleg megrendítette. Ettől kezdve lassanként mind 
a testi, mind a lelki erői fölmondották a szolgálatot. A 
hatalmas férfi össze esett, rom let t ; lassanként a túlcsi-
gézott lélek is erőt vesztett, végre el is bénult, 1897-ben 
egyházkerületi főjegyzőségétől, 1898-ban konventi jegyző-
ségétől, levéltárnokságától, utoljára tanári állásától is kény-
telen volt megválni. Utolsó esztendeje (1898. húsvéttól 
1899. húsvét utánig) a lassú hervadás és szomorú kialvás 
kínos esztendeje volt. Szobájához, ágyához láncolva, élő 
halottként tengődött s a ki látogatta, megesett a szíve a 
borzasztólag tönkrement férfiún. Az utolsó heteken már 
se beszélni, se mozdulni nem tudot t : egész idegzete föl-
bomlott. így aludt ki 1899. április 18-án fölbomlott tes-
téből megbénult lelke. Rá nézve valóban megváltás volt 
a halál. 

Tisztelői, barátai, kiknek száma légió vala, 1898-ban 
meghatólag fejezték ki iránta nagyrabecsülésöket az egy-
házkerület közgyűlésén. Tiszteletbeli főjegyzőjévé válasz-
tották a tiszántúli egyházkerületnek és emléke fentar-
tására közadakozásból tekintélyes alapítványt gyűjtöt-
tek a debreczeni kollégiumnál. Megható volt a végtisztes-
ségtétel is, melyet a kollégium, az egyház, a város és 
számos tisztelői közelből és távolról a szomorú végre 
jutott kedvelt embernek nyújtottak igaz kegyeletfel. 

Mi is szomorú szívvel és borongó lélekkel tekintünk 
vissza Tóth S. súlyos munkában töltőt életére és áldásban 
említjük es tartjuk tiszteletkörnyezte nevét. Egyházának 
hűséges és a roskadásig munkás fia volt. Legyen áldott 
emlékezete! 

Váracli F. 

IRODALOM. 
** A »Magyar Könyvtár* jubiláris füzete, a 

századik, most jelent meg. A Wodianer-cég ez életrevaló 
vállalata 1897. októberében indult meg azzal a program-
mal, hogy havonként két füzetet fog adni. Most pedig, 
alig másfél év leteltével, a programmban megígért 36 füzet 
helyett már száz van együtt. A jubiláris füzetet a szer-
kesztőség Jókai Mór egy legújabb keletű elbeszélésével 
és néhány bájos apróbb, szintén legújabban írt és még 
kötetben meg nem jelent rajzával töltötte meg. Az elbe-
szélés címe: 'bzép Angyalka*, a rajzoké: »Kis képek*. 
E füzettel együtt jelent meg második sorozata a »Francia 
Elbeszélők Tárd*-nak, mely Daudet, Claretie, Prévost, 
Coppée és mások elbeszéléseit nyújtja, részben Ambrus 
Zoltán, részben BoPlikné Tölgyessv Margit fordításában. 
Az »Olasz Elbeszélők Tára^ is most folytatódik egy 
Tóth Belátói való füzettel, a ki Capuanát és Castelnuovót 
fordította le a gyűjteménybe. Végre az új század is meg-
indul már a »Magyar Könyv tá r ibó l : Arany János »Jóka 
ördöge* és »EIső Lopás* című remekeivel, melyekhez Ko-
máromi) Lajos írt jeles bevezetést. Mind e füzetek 15 
krajcárjával megrendelhetők a kiadónál (Wodianer F. és 
Fiai, Budapest, Andrási-út 21.), a ki szívesen megküldi 
ingyen is az eddig megjelent füzetek teljes jegyzékét. 

** Dr. Szabó Mihály: Tanítók jogai és köteles-
sége i című közhasznú munkája immár harmadik kia-

dásban hagyta el a sajtót. Alsó-Fehér vármegye tevé-
keny tanfelügyelője egészen átdolgozta és tetemesen meg-
bővitette az új kiadást, mit az a körülmény is eléggé 
bizonyít, hogy a munka második kiadása óta megjelent 
mintegy 300 új körrendeletet dolgozott fel szerző ebbe 
a harmadik kiadásba. A könyv helyes szerkesztéséről meg 
az a körülmény tesz bizonyságot, hogy az öt-öt ezer 
példányban megjelent korábbi kiadások teljesen elfogytak. 
A tan férfiak és tanügyi adminisztrációval foglalkozókra 
nézve nélkülözhetetlen segédkönyv ára 2 frt 60 kr., kap-
ható szerzőnél Nagy-Enyeden. 

** Nagy Képes Világtörténet. A »Franklin-Társu-
lat* és a »Révai Részvény-Társaság*ezen nagyszabású közös 
kiadmányának második kötete fekszik előttünk. Az ókori 
Görögország történetét tárgyalja ez a vaskos kötet. — A 
klasszikus Hellas felé, — a melynek a legszebb ideáljait kö-
szönheti az emberiség, — meleg érzéssel, vágyódással 
néz ma is minden müveit lélek. A történetirásnak is 
mindig kedves tárgya volt ez a napsugaras világ. A leg-
utóbbi évtized alatt azonban nem igen nagy változáson 
ment keresztül a görög türténettudomány. Anyagát szer-
felett megszaporították az új leletek, az egyiptomi sírokból 
napfényre került hires papyrusok, és a rendszeres ása-
tásoknak mindenféle eredményei. Felfogását pedig magán 
a megszaporodott anyagon kivül lényegesen módosították 
és gyakran egészen megváltoztatták a rohamosan fejlődő 
rokon tudományágaktól követelt újabb szempontok Külö-
nösen politikai része egészen új alakot kezd ölteni. Nem 
elégszik meg néhány város-állam háborújának lelkesült 
előadásával és egyes intézmények hagyományos magasz-
talásával, hanem inkább a nemzet egészének fejlődését 
vizsgálja, kellően méltatva a társadalmi, gazdasági és 
művelődési szempontokat is. — Ez újabb irány és felfo-
gás kitűnően van megvalósítva a most megjelent kö-
tetben. Dr. Gyomlay Gyula, a jeles professzor és aka-
démikus, ki tanulmányait egészen a görög szellem megis-
merésének szentelte, nágy tudással, gonddal és kritikával 
végezte feladatát. Örülnünk kell, hogy immár nekünk is 
van a modern tudomány alapján és a legújabb kutatások 
nyomán megirt teljes görög történetünk, mely rendszeres-
sége, kritikája és komoly igazi értéke mellett egyszersmind 
rendkívüli élvezetes és érdekes olvasmány. — A munka 
illusztratív része szinte páratlan a maga nemében és repro-
ductióival, melyek között a legeslegújabb ásatások ered-
ményei művészileg fel vannak dolgozva, igazán túltesz a 
külföldi hasonló műveken. Egyes műmellékletek valósággal 
ritkítják párjukat, úgy a hűség, mint a színhatás tekinte-
tében. A mű külső formája és díszes szép kiállítása be-
csületére válik a kiadására egyesült két társulatnak. A 
munka könnyen megszerezhető — mert havi 1 frt 50 kros 
részletfizetésre minden könyvkereskedés szívesen szállítja. 
Iskolai, egyházi könyvtáraknak is melegen ajánlható. 

E G Y H Á Z . 

Bod Pé ter t e m p l o m á r a gyűjt most Budapesten 
Bartók Dénes magyar-igeni lelkész. A mult század egyik 
legkiválóbb egyházi férfiának, Bod Péternek művészi becsű 
templomát a pusztulás fenyegeti. Az egykor virágzó és 
népes gyülekezet, melyet az 1848-diki oláh mészárlások 
már megfeleztek, mint kis magyar nyelvsziget az oláh 
tengerben azóta is folyton sorvad és fogy s jelenleg már 
csak hatvan családból áll, a kik vallásukat és nyelvöket 

^ c s a 4 - a . J e g n a g v o b b erőfeszítéssel tudják föntartani; arra 
Jpeformáfi/s^s. 
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meg teljességgel nincs erejök, hogy beomlással fényegető 
s e miatt hatóságilag bezáratott gyönyörű templomukat 
restaurálják. E műremek megmentése végett buzgó lelki-
pásztoruk már két év óta kéreget és gyűjt az országban 
s a helyreállításra szükséges 10 ezer frt költségből hét 
ezret immár összeprédikált. Április 30-án délelőtt a kálvin-
téri, délután a fazekas-téri templomban prédikált és gyűj-
tött s egyházunk buzgóbb tagjai jelentékeny adományokkal 
járultak a szent célhoz. Tisza Kalmánne es özvegy gróf 
Teleki Sándorné 50—50 forintot adtak, s a perselyekben 
is szép összeg gyűlt. Adományokat e hó 10-ig a kálvin-
téri ref. lelkészi hivatal is elfogad. 

A revideált ó-testámentum és az egyház. Mult 
év végén fejeztetett be a Károli-biblia ó szövetségi részé-
nek revíziója. A nagy munkát az angol Biblia-Társaság 
megbízásából és költségén Szász Károly dunamelléki 
püspök elköklete alatt egy tizenöt tagú bizottság végezte, 
még pedig, mint az illetékes kritika kimutatta, minden 
tekintetben kiváló sikerrel. Ezért a derekas munkáért 
azonban mind eddig sem az áldozatkész Biblia-Társaság-
nak, sem a nagyérdemű revizoroknak és a főrevizornak 
sem a kálvinista, sem a lutheránus egyházból (pedig a 
fordítást főleg ezekben az egyházakban használják) még 
egyetlen köszönő és elismerő hang nem emelkedett az 
egyházi testületek részéről. Vártuk, hogy a legutóbbi 
konventen talán eszébe jut valakinek ez a köteles hála. 
Csalódtunk. Most örömmel regisztráljuk, hogy a derék 
Felső-Szabolcs, ez a buzgó egyházmegye, mely az iro-
dalmi érdekek és törekvések iránt mindig kiváló érzékkel 
bírt a (M. P. I. Társaságért is itt áldoznak legtöbbet) 
ezt a mulasztást kelyrehozta. Közgyűlésén köszönetet és 
elismerést szavazott mind a Biblia-Társaságnak, mind a 
revizoroknak, Hiszszük, hogy más egyházmegyék és az 
egyházkerületek is követni fogják a felső-szabolcsi szép 
példát. 

A h o r v á t o r s z á g i m i s s z i ó köréből . Öröm érte 
a daruvári ev. ref. missziói egyházat. Gelléri Szabó János 
úr, a dunántúli egyházkerület tanácsbírája, Antal Gábor 
püspök úr által figyelmessé tétetve a daruvári egyháznak 
úrasztali készleteiben mutatkozó hiányaira: egy díszes 
kehelylyel örvendeztette meg a daruvári ünneplő híve-
ket. — Örvendeztek e hóban a többi horvátországi 
evangélikus egyházak is. Ugyanis két szászországi evan-
gélikus lelkész : Rozenthal Harthából, — Jentsch Striessen-
ből mint a Gusztáv Adolf-egylet kiküldöttei sorba láto-
gatták a horvátországi protestánsokat: a többek közt 
Daruvárt április 23—24-én s a szomszéd egyházakat 
április 25—26-án. Dáruváron, mint a szomszéd missziói 
egyházaknak geographiai s érintkezési központján a lel-
készlakon jöttek össze a szomszéd misszionáriusok s 
presbitériumaik, hogy üdvözöljék s egy hosszabb érte-
kezleten informálják a kedves vendégeket, a kik részle-
tesen kitudakolták, följegyezték az állapotokat, az elérendő 
célokat, hiányokat s legmelegebb hangú üdvözletekben 
biztosították az együttvoltakat, hogy a távolból is szere-
tettel gondol rájuk a munkás Gusztáv A. egylet, s hogy 
várhatják hiányaiknak a lehetőség szerint való pótlását. 
Egyúttal rámutattak arra is, hogy a horvátországi pro-
testánsok előtt nehéz és szép feladat áll : az evangéliomi 
világosságot ápolni s terjeszteni. 

Boszn iában és Hercegov inában bizonyos egyházi 
zavarok állottak elő. E két tartomány lakossága a szerb 

%és horvát nyelvet beszéli ; az arisztokrácia a hódító 
muzulmánok vallását vallja, a nép többi része római és 
görög-katholikus. Az osztrák-magyar kormány, midőn e 
két tartomány igazgatását átvette, az orthodox görög 
kultusz érdekében konkordátumot kötött a konstantiná-
polyi görög pátriárkhával. A vallási társaságok kormányzó 
tanácsai, laikusokból és papoktól szervezve, a kultusz és az 
elemi oktatás kérdésében intézkedésre felhatalmazást nyer-
tek, de a tanácsok között igen élénk támadás indult 
meg az egyháziaknak vallási ügyekben gyakorolt uralma 
ellen. A szerajevói és mosztari metropoliták egybehangzó 
véleményére a kormány feloszlatta az igazgató bizottsá-
gokat s hatalmukat a maga képviselőire ruházta, a mi 
a jogfosztott laikusokat természetesen felingerelte. Egy 
emlékiratot nyújtottak tehát be a királyhoz, a ki azon-
ban nem fogadta azt el. Így aztán egy alapszabályterve-
zetet dolgoztak ki az orthodox kultuszról és az iskolai 
autonómiáról az orthodox szerb nép részére s ezt a kon-
stantinápolyi szent zsinat elé juttatták, a mely azonban 
csak azt tanácsolta, hogy legyenek nyugodtan. Nem is 
csoda, mert ők a legszélsőbbig menő laicizálást tervezték 
mennyiben a püspököket többé nem a szent zsinat ne-
vezné ki, hanem egy a főképen laikusokból álló gyűlés, 
a választást aztán a patriarkha erősítené meg, a ki bizo-
nyos esetekben nem tagadhatná meg a megerősítést. Ezen 
gyűlés végrehajtó bizottságánál volna a jog kezelni a 
vallási társulatok vagyonát, »az orthodox szerb nép tulaj-
donát« s ugyanennél volna a jog intézkedni a szerzetesi 
élet és fegyelem kérdéseiben. — A szerb nép, különösen 
Mosztárnak, Hercegovina fővárosanak lakossága elhagyja 
az egyházat, nem kereszteltet, az orthodox papság által 
nem temettet. A mosztári plébánia (835 család 3650 tag-
gal) 1897. októberében elvesztette a pópáját, Jufkovich 
Sava személyében papot választott, de a metropolita vona-
kodott beleegyezését adni e választáshoz, melyet szabály-
talannak ítélt. Hosszú vita után aztán gyűlést hívott össze 
1898. február 22-re a plébánia szellemi vezetőjének meg-
választása végett, a melyen 400-an jelentek meg; a met-
ropolita a békesség kedvéért kötelezte magát, hogy az 
egyház választottját kinevezi. Ámde az elégületlenek 
feje, Chola Voyslár, kinyilvánította, hogy a nép nem megy 
bele a választásba addig, míg »jogai« el nem ismertet-
nek, míg egy kormánybiztos nem ül a gyűlésben s míg 
a kormány tartja kezében az orthodox egyház és iskolák 
javait. — Vájjon nem ugyanazon egyházpolitikai vezér-
elv működik-e itt, mint a mi katholikusaink autonómiájá-
nak a tárgyalásainál 1 (A Christianisme után Rk). 

I S K O L A . 

Három fontos felsőbb oktatási ügy foglalkoz-
tatja jelenleg a közoktatásügyi minisztériumot. 1. A közép-
iskolai tanierv revíziójára vonatkozó végrehajtási szabály-
rendelet és utasítás. 2 A tanárképzés reformja a budapesti 
egyetemen. 3. Az orvostudori szigorlatra vonatkozó új 
szabályzat kidolgozása. A középiskolai tanterv revizió-
ügye immár annyira haladt, hogy a miniszter az új sza-
bályzatot már a jövő iskolai évben életbe fogja léptetni, 
egyelőre azonban csak az első osztályban s azután tovább 
fokozatosan. Előkészítés alatt áll továbbá egy másik sza-
bályzat is, mely azon a visszásságon akar segíteni, hogy 



az egyetemeken december, január és február hónapokban 
jóformán alig van tanítás, mert különböző jogtalan címe-
ken ezt az időt csaknem egészen vakációra pocsékolják*" 
el. — Bizony ennek a nagy fonákságnak már régen véget 
kellett volna vetni! 

Vizsgá la t i díjak e l törlése . A közoktatásügyi mi-
niszter eltörölte a tanító- és óvónőképző intézetekben eddig 
szedett vizsgadíjat, mi a szegény jelölteket nagyon terhelte. 
Az államnak mindössze évi 30U0 frt jövedelme volt e 
vizsgadíjakból : könnyen lemondhatott hát róla, a szegény 
tanítójelölteknek pedig nagyon terhökre esett a vizsga-
díj fizetése. A bölcs intézkedést mi is helyeseljük. 

Az osztott elemi népiskola tanterve. Az or-
szágos közokt. tanács állandó bizottsága elkészült az 
osztott (hat tanítós) elemi népiskola tantervével, ezt ki 
is nyomatta s most e javaslatot a közokt. miniszter meg-
küldi a tanítóegyesületeknek, hogy tegyek meg ra észre-
vételeiket. Wtassics miniszternek az a jó szokása van, 
hogy minden nevezetesebb tanügyi kérdést a nyilvános-
ság elé bocsát megvitatas végett, mielőtt ezt megvalósí-
taná. Ezt teszi az osztott népiskola tantervjavaslatával 
is s meg vagyunk győződve, hogy tanítóink szívesen 
ragadják meg a kedvező alkalmat s nem késnek objek-
tív bírálataikkal. 

EGYESÜLET. 
Mezőtúron a r e f o r m á t u s kör, mely nem régen 

alakult, szépen fejlődik. Tagjai száma már 100. Legin-
kább földmívesek. Vasárnap délutánonként, istentisztelet 
végeztével, tartja felolvasásait. Vékony Sándor hittanár, 
Juhász Bálint és Farkas Imre tanítók, Tóth László s. 
lelkész, Borsos Károly gimn. tanár, a kör igen buzgó 
támogatója, tartottak eddig felolvasásokat. Borsos tanar 
úr folytatja most is a magyar prot. hitbajnokok történe-
tét. A gimnáziumi tanulók is részt vesznek a működésben 
Szavalnak, felolvasnak a kör hiterősítő összejövetelein. 
A körnek könyvtára is van, mely kivált ajándékozások-
ból, szépen gyarapszik s melyet a tagok buzgón hasz-
nálnak. A keresztyén vallás-erkölcsi célnak szolgáló kör 
jótékony hatása már is mutatkozik az egyházi és a hit-
életre. Az istentiszteletek látogatását jelentékenyen fokozta, 
az egyházi élet iránti érdeklődést növelte, nazarénusokat 
baptistákat visszatérített a Krisztus egyházába. — Bizony 
üdvös dolog a református körök szervezése és helyes 
református keresztyén szellemben való vezetése. Vajha 
másutt is, kivált a nagy gyülekezetekben, hol van hozzá 
erő s hol a keresztyén életnek ily társadalmi erősítésre 
legnagyobb a szüksége, minél több helyen követnék a 
mezőtúri példát! Előre, de a Krisztus nevében! 

A Tabi tha-egyesüle t . mely szegények segélyezé-
seben buzgólkodik, e hó 30-án özv. Haherern Jonathánné 
elnöklete alatt tartotta ez évi közgyűlését. Működéséről 
a nemsokára megjelenendő Évkönyv alapján részletesen 
megemlékezünk. 

GYÁSZ ROVAT. 
| Bod Irén, Bod Károly székelyudvarhelyi reform, 

kollégiumi tanár leánya, hosszas hervadás után élete ta-
vaszán április 26-án Székely-Udvarhelyen jobb létre szen-
derült. Áldás emlékére! 

f Kúthy Ida faddi tanítónő, Kuthv István duna-
földvári ref. lelkész leánya április 27-én rövid szenvedés 
után Dunaföldváron váratlanul elhunyt. Béke hamvaira! 

f Dr. B ü c h n e r Lajos, a »Kraft und Stoff« irója, 
a modern materializmus egyik leghíresebb képviselője, 
május l én 75 éves korában Darmstadtban meghalt. Darm-
stadtban született, Giessenben orvosnak készült, 1852-ben 
Tübingában egyetemi tanár lett. De »Kraft und Stoff« 
(Erő és anyag) c. munkájával oly nagy irodalmi felhábo-
rodást okozott, hogy 1855-ben kénytelen volt tanári állásától 
megválni. Darmstadtba költözött s ott működött mint 
gyakorló orvos egész haláláig, Materializmusa az egész 
művelt világon hiressé s egy ideig népszerűvé is tette 
a nevét. A hetvenes években apostoli körutazást tett és 
felolvasásokat tartott a materializmus érdekében és a 
theizmus ellen. Budapesten is járt és nagy tetszéssel 
fogadták hittársai. De az ügy, melyért lángolt, ép oly hir-
telen népszerűtlenné is lett. Utolsó éveiben nagy szomo-
rúsággal kellett tapasztalnia, hogy materializmusától az 
egész müveit világ elfordult. Be kellett látnia, hogy se a 
tudomány, se az élet nem lehet meg Isten nélkül. Sic 
ransit glória mundi. Nyugodjék békével I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Dr. Duka Tivadar Budapesten. Dr. Duka Ti-

vadar Londonban lakó jeles hazankfia és hittestvérünk 
neje tarsaságában két hétre Budapestre jött. Ez idő alatt 
a M. T. Akadémia összes ülésén emlékbeszédet tartott 
Spencer W. angolországi kültag fölött, részt vett. a Lo-
rántffy Zs.-egvesület szeretetvendégségén, jelen volt a 
Budapesti Belmissziói Értekezlet május 1-i ülésén s lelkes 
felszólalásával buzdította hiffeleit a Biblia szeretetére. — 
Budapesti tartózkodása alatt az újszövetség revíziója ügyé-
ben is érintkezésbe lépett az illetékes egyénekkel s kife-
jezte a Brit és külföldi Biblia-társaság amaz óhajtását, 
hogy a Károli-ujtestamentum revíziója is minél előbb 
végrehajtassék. A revíziót ugyanazon vezérelvek szerint 
tervezi a Társaság, a melyek szerint az ó-szövetség révi-
deálása történt s a revízió és a kiadás költségeit itt is a 
Társaság fogja fedezni. A revideáló bizottság elnökéül 
Szász Károly dunamelléki püspököt kérik föl, tagjaivá 
pedig a két protestáns egyház legjelesebb újszövetségi 
exegetáit. — Adja Isten, hogy e fontos és immár ha-
laszthatatlan vállalkozást minél teljesebb siker koronázza ! 

* Hi terős í tő röpirat . Goulzon Kernahan angol 
irónak egy röpiratát, mely kiválóan alkalmas a Krisztustól 
elhidegülni kezdő hívek, s kivált a műveltebbek ébresztge-



tésére, a * Kis Tűkön pünkösd' száma fogja közölni jó 
magyar forditasban. Ha a lelkész és tanító urak közül 
valaki olvasni s terjeszteni akar ja ezt a ébresztő iratot, 
melyről az angol egyházi körök a legnagyobb elragadta-
tással beszélnek : legyen szíves május 16-iy megírni Ko-
lozsvárra Kecskemétiig István theol. tanárnak, hogy hány 
példányban kívánja kiosztani s ő szívesen megküldi ingyen 
mindenkinek. 

* Kérelem. A sárospataki >Magyar Irodalmi Ön-
képző Társulat* az alábbi sorokban egy szíves kérelem-
mel járul mindazokhoz, kik magukat az ifjúság barátai-
nak vallják s a kiknek esetleg módjukban is van a 
nevezett Tarsulat szerény kérését teljesíteni. — Már 15 
esztendeje, hogy lelkes úttörők kezdeményezése folytán 
a M. I. 0 . T. a maga, vagy még inkább a sárospataki 
akadémiai ifjúság szellemi képzettségének külső jeléül 
egy lapot ad ki és tart fenn, bizony, megvallva az iga-
zai, sokszor igen nehéz körülmények között: a >Sáros-
pataki Ifjúsági Közlöny.*-t— Üdvös és kívánatos dolog 
volna tehát, hogy ha már a M. I. 0 . T. anyit áldoz lap-
jára, — az egyes évfolyamok a társulatnak, mint lap-
tulajdonosnak birtokában hiánytalanul meglegyenek. 
Azonban a társulatnak szégyenkezve kell bevallania azt, 
hogy nem tudni kiknek a mulasztása folytán, — a tár-
sulat jelenleg csak az 1886/7-iki és 1894/ö-iki évfolya-
mokat bírja teljesen, az 1887/8-iki, 1888/9., 1891/2., 
1894/4., 1895/6. évfolyamokat hiányosan, míg az 1884/5., 
1885/6.. 1889/90., 1890/1 és 1896/7. évfolyamok teljesen 
hiányzanak. — Alólirott szerkesztőség azért a M. I. 0 . T. 
nevében tiszteletteljesen felkéri e lapnak mindazon t. 
olvasóit, illetve előfizetőit, kik a nevezett évekről Az » I f j ú -
sági Közlöny* teljes példányaival rendelkeznek s azok 
birhatására nem helyeznek nagyobb fontosságot: szíves-
kedjenek azokat, esetleg megfelelő árért is a M. 1. 0 . T. 
birtokába juttatni. Kiváló tisztelettel Sárospatakon, 1899. 
április hóban, a sárospataki Magyar Irodalmi Önképző 
Társulat nevében az * Ifjúsági Közlöny* szerkesztősége. 

* A p r o t e s t a n t i z m u s R ó m á b a n úgy látszik, erő-
teljesen halad előre, a mennyiben a pápaság híradója, 
a Civilta Cattolica két teljes hasábon panaszolja el a 
a protestánsok működését és ismerteti azokat a lépése-
ket, a melyeket a pápaság tett haladásuk meggatlására. 
Úgy látszik, hogy a Vatikánra nézve legveszedelmesebbek 
az amerikai methodisták, a mennyiben azokra öltögeti 
nyelvét leginkább a Civilta Cattolica. Az amerikai methó-
distáknak 20-féle intézményük van Rómában s köztük 
egy női felsőbb iskola is. Rajtuk kivül háborgatják még 
a vatikánt a baptisták, a valdensek, az olasz evangé-
liomi egyházak és a keresztyén ifjúsági egyesületek. Hogy 
a protestantizmus előrehaladásának gátot vessenek, leg-
közelebb, a pápa helyeslése mellett, egy egyesület alakult, 
a mely »A hitvédelmezők munkásai* hangzatos nevét 
viseli. — Hiába! a »szent« (?) városba is betette már 
lábát az evangélium, s annak ép úgy nem lesz képes 
gátot vetni a mai Róma, mint ahogy a régi Róma nem 
volt képes. 

* A K r i s z t u s töv i skoronája . Pápás atyánkfiai 
szám nélkül találják föl és őrizgetik a szent ereklyéket, 
s mig minden más régi emlék a századok folyamán elpusz-
tul s számban kevesbedik, addig az »egvedül üdvözítő* 
egyházban az ereklyék folyton szaporodnak. Így marad-
tak fenn, mint szent ereklyék, a Krisztus töviskoronájá-
nak egyes tövisei is, s csodálatos dolog, hogy ezek foly-
ton szaporodnak. Egy francia tudós (?) nem régen jelen-
tést adott be a francia akadémiához arról a kutatásról, 
a melyet a Krisztus töviskoronáját illetőleg tett, s kon-
statálta, hogy míg a jelen század elején annak tövisei 
bői csak 27 volt ismeretes, addig manapság már 560 van 
belőle. Ha így szaporodnak ezek a valódi (?) ereklyék, 
bizony megéri a keresztény világ, hogy egy újabb század 
múlva egy egész erdőt is kiállíthatnak papjai abból az 
egy ág gleditsiából, a mely eredetileg a Krisztus tövis-
koronáját képezte. 

* Miből áll a vallás Spanyolországban? Egy 
spanyol így definiálta a spanyolok val lását : amulettet. 
viselni a nyakon, elegáns szenteltviztartót állítani az ágy 
fejéhez, misét hallgatni, ha nem is minden vasárnap, de 
némely nevezetes napokon, — böjtölni csütörtökön és 
nagypénteken, — kalapot emelni minden templom és 
kereszt előtt, megcsókolni a püspök gyűrűjét, részt venni 
a processziókon, — papot hivatni a halálos ágyon, hogy 
az bizonyíthassa, hogy az utolsó szentség ájtatos felvéte-
lével halt meg az illető. Ez a vallása a spanyoloknak. 
Semmi hit, semmi lelki dolog, csupán a hiú külsőségek. 
— Ehhez sem kell kommentár. 

A D A K O Z Á S . 

A Dunamelléki Egyházkerületi Értekezlet által 
a Nagypénteki Ref ormát us Társaság és a Lóránt f f y 
Zsuzsánna-egyesül t javára kiadott Farkas József-féle 
^Gondolatok* cimíi 4 kros füzetkék árában Szekér István 
verébi lelkész 80 kr., Dömötör Bertalan tassi lelkész 
20 kr. felülfizetést küldött be hozzám. Ezzel a fúzetkékért 
eddig összegen 56 frt 58 kr. folyt be melyből a 86 posta-
utalvány kézbesítési díját. (86 X 2 = 1.72 krt) levonva, 
a két egyesület javára maradt 54 frt 86 kr., mely ösz-
szeget fele részben (27 frt 43 kr.) a Nagypénteki Ref. 
Társaság, fele részben (27 frt 43 kr.) a Lorántffy Zsu-
zsánna-egyesület pénztárába a mai napon beszolgáltattam. 
— Azokat a lelkész urakat pedig, a kik a hozzájok kül-
dött füzetkék árával még be nem számoltak, tisztelettel 
kérem, hogy a lüzetkék árát a jótékony célra hozzám 
beküldeni sziveskedjenek. Budapest, 1899. április 16-án. 
Szöts Farkas, az értekezlet titkára. 

A prot. árvaház javára adakoztak : A herceg-
szőllősi egyház ó-év esti perselye, Kulcsár Sándor ref. 
lelkész által 68 kr. A belényesi egyház, Sipos Imre ref. 
lelkész által 1 frt. A hódmezővásárhelyi ref. egyház, Égető 
István egyb. ptnok által állandó segély 10 frt és a persely-



pénz évi jövedelméből 9 frt. Sedivy László nyitrai ref. 
lelkész 36 kr. Csikay Sándorné, Kecskemét 20 kr.( Pálo-
vics Lajos, Kun-Tapolcza 20 kr. A bölcskei konfirmán-
dusok, Dömötör Lajos ref. lelkész által 1 frt 45 kr. A 
bicskei konfirmált gyermekek, Balogh György ref. lelkész 
által 2 frt 64 kr. Az urai-ujfalui konfirmándusok, Kiss 
Imre ref. lelkész által 2 frt 40 kr. A felcsuthi konfir-
mándusok, Szűts Károly ref. lelkész által 67 kr. (Ehhez 
járultak : Hollósi István 25 kr. Hollósi Mária 20 kr. Erőss 
Sándor 15 kr. Bakonyi Juliánná 7 kr.) A gyöngyösi egy-
ház újév első nnpi perselye, Klimó Pál ref. lelkész által 
1 frt 88 kr. A meglátogatott egyházak, Dányi Gábor 
kis-csányi ref. esperes által 23 frt 60 kr. Simon Károly 
konfirmált növendék, Sztíts Károly felcsuthi ref. lelkész 
által 20 kr. Összesen 54 frt 28 kr. Ehhez hozzáadva a 
Prot. E. I. L. 1899. évi 3. számában kimutatott 113 frt 
92 krt, a folyó évben befolyt 168 frt 20 kr. 

Pályázat tanári állásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült pro-

testáns főgimnáziumban egy újonnan felállítandó tanszékre 
pályázat hirdettetik. 

Ez állással, ha rendes tanárral töltetik be, 1200 frt 
törzsfizetés, mely 1400, illetve 1600 forintra emelkedik, 
250 forint lakáspénz, 100 — 100 forint ötödéves pótlék 
van összekötve; míg a helyettes tanár fizetése 800 forint 
és 100 frt lakbér. 

Ezen állásra pályázhatnak oly ev. ref. vallású taná-
rok és tanárjelöltek, kik a laíin-magyár nyele és iroda-
lomból képesítve vannak, vagy ezekre készültek. 

A tanszék, mely választás útján töltetik be, 1.899. 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. A megválasztott az orszá-
gos nyugdíj-intézetnek kötelezett tagja. 

Felhívjuk ennélfogva azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen kiállított és felszerelt kér-
vényeiket f . év junius 1-sö napjáig a főgimnázium igaz-
gatóságához küldjék be. 

Rima-Szombat, 1899. április 19-én. 

Bodor István, 
2—2 igazgató. 

Pályázat tanári állásokra. 
A békés-csabai államilag segélyezett ág. bitv. ev. 

Rudolf-gimnáziumnál a jövő 1899—1900. tanévvel, a 
VII-ík osztály megnyitásával, két rendes tanári állás töl-
tetik be : egy classica-philologiai s egy rajztanári, 1200 frt 
törzsfizetéssel, mely idővel 1400, illetőleg 1600 frtra 
emelkedhetik, továbbá 240', magasabb fizetési fokozatok-
ban 300 frt évi lakpénzzel és öt száz forintos ötödéves 
korpótlékkal, havi előleges részletekben. 

Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII. t.-c. értelmében. 
Megjegyzendő, hogy más intézetekben rendes tanári 

minőségben eltöltött évek a korpótlékokba részben, eset-
leg égészben beszámíttatnak. 

Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is 
alkalmatos tanférfiak nem jelentkeznének, nem oklevelesek 
is figyelembe vétetnek s 800 frt évi fizetéssel s 100 frt 
lakáspénzzel alkalmaztatnak, azzal a kijelentéssel, hogy 
mihelyt oklevelüket megszerzik s különben is beválnak, 
azonnal rendszeresíttetnek a rendes tanári fizetéssel. 

Ugyancsak pályázat hirdettetik egy tornatanítói 
állásra is, melynek javadalma 800 frt fizetés és 200 frt 
lakáspénz. Ezen állás betöltésénél csak középiskolai torna-
tanításra képesített egyének folyamodványai vétetnek 
figyelembe. 

A két tanszékre pályázók, kik csak ág. bitv. ev. 
vagy ev. reform, vallásúak lehetnek, — miután e két 
állás betöltése, a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr kinevezése alá esik, — a miniszter úrhoz, 
— a tornatanítői állásra pályázók a gimnáziumot kor-
mányzó bizottsághoz címzett s kellően felszerelt folya-
modásaikat ezen bizottság egyházi elnökéhes (igazgató-
lelkész) küldjék be, még pedig junius hó 5-ig bezárólag, 

A kinevezett, illetőleg megválasztott tanárok állo-
másukat augusztus hó 29-én tartoznak elfoglalni s köl-
tözködési költségeiknek részben való megtérítésére is szá-
míthatnak. 

Kelt Békés-Csabán, 1899. április hó 19-én. 

1—2 A gimn. bizottság elnöksége. 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási ref. főgimnázium igazgató-tanácsa 

pályázatot hirdet a természetrajz- földrajzi tanszékre. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású tanárok és tanárje-

löltek. A megválasztott az orsz. tanári nyugdíjintézetnek 
tagja lesz. 

A rendes tanár törzsfizetése 1200 forint, lakpénz 
200 frt, az egyházi pénztárból havi előleges részletekben. 
Részesül öt ízben 100 — 100 frt ötödéves korpótlékban is. 
Törzsfizetése fokozatosan 1600 frtig emelkedhetik. 

Oklevéllel nem bíró tanárjelölt helyettes tanárul al-
kalmaztatik, 800 frt évi fizetéssel, szintén havi előleges 
részletekben. 

A megválasztott tanárt a miniszter nevezi ki, azért 
a kérvények a nm. vallás- és közoktatási miniszterhez 
intézendök; beadni pedig f . évi június elsejéig kell őket 
az alant írott elnökhöz. 

Okleveles tanár egy évi sikeres működés után fog 
állandósítlatni. A szolgálatba lépés ideje f. évi szept. 1. 

Kisújszállás, 1899. ápril 28. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, igazg, tanácsi 

elnök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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PROTí 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
/A", kerület, Kálvin-tér 7. szám, hov& a kéziratok 

cimzendök. 
Kiadó-hivatal : 

Hornyánauhy Viktor ktinyvkereshedése (Akadémia 
bérháza), hova az elöfiz. és hirdet, díjak intézendök. 

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

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

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt 50 Jer; egész évre: 9 frt. 

Egyes szám ára 30 kr. 

Ritoók Zsigmond az egyházi helyzetről. 

Evek óta hirdetjük, bizonyítgatjuk, hogy baj 
van a magyar protestantizmusban s közelebbről 
a magyar kálvinista egyházban; hogy híveink 
száma fogy mind a természetes szaporodás cse-
kély százaléka miatt, mind a nagyszámú kité-
rések vagy hithagyás mia t t ; hogy iskoláinkban 
hiányos a vallásos nevelés s hogy egyházunk 
megtartó és térfoglaló valláserkölcsi ereje aggasz-
tólag meghanyatlott. E mi beszédünket sokan túl-
keménynek, sokan egyenesen tévesnek tartották 
— jó ideig. Ámde különösen az új egyházi rend 
behozatala óta nyilvánosságra jutott adatok na-
gyon szomorú igazságot szolgáltattak Lapunk 
»kellemetlen« álláspontjának; egymásután bizo 
nyitják megcáfolhatatlan igazsággal, hogy egy-
házi életünk általában súlyos betegségben síny-
lődik, hogy egyházi viszonyaink elmaradottak, 
félszegek, fogyatékosak, ós hogy a magyar refor-
mátus egyháznak in capite et membris gyökeres 
átalakulásra van szüksége. 

Ezek a »kemény beszédekcc, melyeket mi 
magunk is fájó szívvel mondtunk ki ós ír tunk 
le, most adatszerű igazolást nyertek abban a 
nagyfontosságú cikksorozatban, melyet Ritoók 
Zsigmond bihari egyházmegyei gondnok, a nagy-
váradi kir. tábla elnöke a Debreceni Protestáns 
Lapban közzé tett s melynek tartalmával minap 
tett igéretünk szerint kötelességünknek tart juk, 
olvasóinkat megismertetni. 

A cikksorozaton kettős alapeszme vonul 
végig. Az egyházi helyzetnek ós állapotoknak 
statisztikai adatok kíséretében megrajzolt képe. 
Ez a diagnózis. Másik a bajok orvoslásának módja 
és szerei. A tanulmány első fele immár teljesen 
megjelent. Második feléből még csak az alap-
elvek vannak megnevezve, de a végkövetkezte-
tés már is nyilvánvaló. Látható már az eddigi 
megállapításokból is, hogy mi a betegségünk, és 

sejthető az eddigi következtetésekből, hogy mi 
lehet az orvosságunk. 

Foglalkozzunk először a betegségünkkel. 
»Összegezem— mondja Ritoók cikke IV-dik 

közleményében — az eddigi adatokból levonható 
megállapításaimat: 

»Megállapítható, hogy hazánkban az ev. ref. 
vallásúak abszolút száma növekedett, de arány-
száma, az összes lakosságéhoz viszonyítva, az 
1869., 1880. ós 1890. évi összeírások adatai s 
az 1897. évre természetes szaporodás alapján 
tett kiszámítás szerint fokozatosan csökkent, 
míg a rom. kathoiikusok s az izraeliták s némi-
leg az unitáriusok számaránya növekedett. 

Megállapítható, hogy a születések száma 
a ref. vallásúak közt az országos átlagnál is 
csekélyebb s hogy a r. kath. egyház tagjai közt 
a születési arány még magasabb, mint az orszá-
gos átlag, s habár a halálozási arányszámok 
a reformátusoknál kedvezőbbek, mint az orszá-
gos átlag, mégis már a természetes szaporodás 
százaléka csekélyebb a reformátusoknál, mint 
az országos összes lakosságában s nagyobb 
részben ennek a kedvezőtlen természeti szapo-
rodásnak tulajdonítható a reformátusok a rány-
számában az a folytonos csökkenés, a mely kü-
lönösen a r. katholikusokkal szemben észlelhető. 

De megállapítható az £t tényállás is, hogy 
az ev. ref. egyházból való kilépés (a felekezetnól-
küliek közéj, a kitérések száma az egyházpo-
litikai törvények életbe lépte óta nagy arányo-
kat öltött s a tövóny által megengedett, a szü-
letendő gyermekek vallási nevélese iránt tétrejött 
egyezségek nagy többségében a r. kath. egyház 
előnyére s a ref. egyház hát rányára köttetnek. 

Megállapítható, hogy nagy vesztesége van 
egyházunknak a más vallású és nemzetiségű 
lakosság közt élő hitfeleink rendszeres elvesz-
tése által. A hol a ref. vallásúak a nagy tömeg-
ben együtt élő g.-keleti ós g.-kath. román la-
kosság közt csekély számban elszórva vannak s 



a hol ref. lelkész nincs, ott ezek a hitfeleink 
alig egy nemzedék alatt a tömegbe olvadnak be 
s egyházunkra s nemzetünkre végképen elvesz-
nek. Következőleg a ref. egyház tagjainak va-
lóságos szaporodása még csekélyebb, mint a 
természetes szaporodás után várható volna. 

Megállapítható továbbá, hogy habár az ev. 
ref. vallású ifjúság száma az egyetemeken és a 
jogakadémiákon azt az arányszámot, a melyet 
a ref. lakosság az ország lakossága számában 
elfoglal, nemcsak eléri, hanem meghaladja s hogy 
a ref, gimnáziumok is állandó fejlődésben van-
nak s a gimnáziumok növendékei közt a ref. 
növendékek száma megfelelő s hogy e szerint 
a református lakosság műveltségi állapotában 
alaposan lehet emelkedő irányzatra számítani, 
a hittant és tanítóképző intézeteknek hallgatói 
számában azonban fokozatos — tehát a leg-
aggályosabb — csökkenés, valóságos sorvadás 
észlelhető. 

A népiskolák számában, sőt a tankötele-
zettek iskolalátogatásában is az utóbbi években 
hanyatlás észlelhető. 

Végül alapos lehet az a feltevés, hogy a 
ref. vallású növendékek s kiválóan a nők nem 
nyernek ev. ref. szellemben való nevelést.« 

Ezek a Ritoók megállapításai. Bizony szo-
morú dolgok. Bizony megrázó hatású dolgok. 
Bizony meglepő dolgok. De ez a valóság, melyet 
hiába akarnánk leplezni, csak rontanók vele a 
helyzetet, csak növelnénk vele betegségünket s 
a velejáró veszedelmet. Jó lélekkel hozzá tehetjük 
azt is, hogy a helyzet képe sehol sincs feke-
títve, mert mindenütt a szaraz adatokon nyug-
szik a helyzetrajz. Ez a helyzetrajz peclig két-
ségtelenül mutat ja azt, hogy egyházunk komoly, 
súlyos betegségben sínylődik, melyből minélelőbb 
ki kell gyógyulnia. 

De hát van-e balzsam számára Gileádban? 
Kétségtelen, hogy van. Ezt hirdetjük mi is, 

ezt hirdeti Ritoók becses tanulmánya is. A mi 
orvosságunkat ismerik olvasóink : visszatérés a 
Jézus Krisztus elhagyott evangéliumához, az »egy 
szükséges dologcc-hoz. A Ritoók gyógyszerei meg-
láthatok a következő következtetésekből: 

^Felfogásom szerint nálunk az egyházi adózás 
terhein s attól való idegenkedésen kivül mind 
azok a veszteségek, a miket az egyházból való 
kiválás s más egyházba való kitérés által s a 
ref. egyházra hátrányos szerződések folytán szen-
vedtünk és szenvedünk, ar ra a közös okra vezet-
hetők vissza, mely maga is okozata több más 
oknak, hogy egyházunk tagjai sokat vesztettek 
s így maga az egyház is vesztett abból az in-
tenzív protestáns szellemű erőből, mely vala-
mikor nemcsak védelemre, de tevőleges terjesz-

kedésre, foglalásra, is képesítette s egyházunk 
ma már a támadásokkal szemben is gyengülő 
erővel védekezik. Az intenzív erők belülről kifele 
expanzív törnek, feszülnek, foglalnak, ahol ez hiány-
zik, ott az erők csökkenése, elernyedtsége, lany-
hasága konstatálható és ezért érdemelnek ezek 
a kilepések és kitérések s a jegyesek közt létre-
jött szerződések nagyobb figyelmet, mint külön-
ben számuknál fogva érdemelhetnének. Nem a 
szám nagysága, hanem az ok az, a mi tet tre hív 
fel. Mert igaz az itt is, a mit az államról mon-
danak, hogy ha egyetlen falvacskáját, ha csak 
néhány szalmafedelű kunyhóval, néhány száz 
négyszögméter területét a szomszéd állam véde-
lem nélkül s büntetlenül elfoglalhatj a, az az állam, 
a mely ezt tűri, hanyatló állam és sorsa meg 
van írva. 

Felteszem a kérdést magamnak, mi lehet 
ennek az erőhanyatlásnak, ernyedtségnek az oka? 
S azt felelem, hogy az öntudatos protestáns 
szellemű nevelés elhanyagoltsága, a nők ha-
sonló szellemben való nevelésének teljes hiánya, 
a lelkészi létszám s épen a hivatott lelkészek 
számának elégtelensége, missziói lelkészek kép-
zésének és alkalmazásának hiánya.« 

Ezek a végkövetkeztetések, melyek további 
kifejtésében Ritoók elmondja, hogy nem barát ja 
az egyházi népiskolák államosításának, vagy ha 
nem tudunk saját egyházi iskolát fentartani, akkor 
szervezzünk községi iskolát minden olyan helyen, 
aho l hitfeleink többségben vannak. Hangsúlyozza 
továbbá, hogy »minden erővel arra kell töre-
kednünk, hogy ev. ref. felsőbb leányiskolákat 
s a sorrendben még előbb ev. ref. tanítóképző-
intézeteket létesítsünk.« 

Távolról sincs szándékom a Ritoók-ajánlotta 
orvosságok gyógyító erejét kétségbe vonni. Az 
oly melegen ajánlott iskola kétségtelenül egyike 
a protestantizmus régi kipróbált fegyvereinek 
Szószék, iskola, sa j tó : e három hatalmas fegy-
verrel vívta diadalait a XVI. századbeli reformá-
ció. Szószék, iskola, sajtó (és tegyük hozzá a 
legújabbat : egyesület): ezekkel a fegyverekkel 
tör elő nemcsak védelemben, hanem tevőleges 
terjeszkedésben és foglalásban a külföldi fejlet-
tebb népek élő protestantizmusa, mely az utolsó 
században megötszörözte létszámát, míg a ro-
manizmus alig haladta túl száz év előtti lélek-
számának a kétszeresét. Ámde a ter jeszkedő és 
hódító egyházak ereje, köztudomásúlag, a belső 
erőben, a hitbuzgóság intenzivitásában, abban a 
Jézus nevezte »egy szükséges dolog« bírásában 
fekszik, mely, a míg csak szunnyadoz, lappang és 
munkára nem pezsdül: hiába minden külső egy-
házi institúció, erőtelen az iskola, hatástalan a 
szószék, nem irányoz a sajtó és nem gyökerezik 



meg az egyháztársadalmi tevékenység ás a belső 
misszió. Az egyházban minden a buzgó és erő-
teljes hitből származik: ez teremt apostoli 
lelkű papságot a szószékre, ez állít buzgó taní-
tókat ós tanárokat az iskolába, ez termékenyíti 
meg az egyházi sajtót, ez szervezi az egyház 
társadalmi önkónytes tevékenységet. Sőt az egy-
ház anyagi erői : vagyona, alapításai, alkotásai 
is egyedül csak a hitből származnak, a mire 
meggyőző bizonyítók az ősök nagy alapítványai, 
vagy itt szemünk előtt a fürge és hitbuzgó 
szekták bámulatos áldozatkészsége, mely a föld 
e szegény népének önkényt összehordogatott 
filléreiből egymásután építi templomait, szervezi 
misszióját, gyarapítja egyházi sajtóját. Ilitet azért, 
hitet, uraim, ezt kérjünk többet az élet Urától 
s ha egyszer megnyerjük, ebből adjunk többet, 
tisztábbat és erőteljesebbet a ránk bizott lelkek-
nek a családban, a templomban, az iskolában 
és a sajtóban. Es ne felejtkezzünk meg arról, 
hogy hi tünknek egyetlen igazi kútfeje van s ez 
az Úr Jézus istenemberi élete. 0 az a mennyei 
kenyér, melyből a ki eszik, soha meg nem éhe-
zik. () az az »életnek vize«, melyből a ki iszik, 
soha meg nem szomjazik. Ő az »a feltámadás 
és ólet«, melyben a ki hiszen, soha meg nem 
hal, s ki hiszen és él 0 benne, ha meghal 
is, él«. 

Nagy betegségünkben, melyet Ritoók érde-
kes tanulmánya is oly meggyőzőleg konstatál, 
ez az a mi egyetlen orvosságunk, melyet a míg be 
nem veszünk, alapos felgyógyulásra soha sem 
számíthatunk. Ha egy-egy külső gyógyszer pilla-
natnyira enyhíti is a bajt, a gyökeres gyógyulás 
csak akkor fog biztosan és egyetemlegesen be-
következni, ha és a mikor egyéni hitünket Jézus 
Krisztus isteni életerejével beoltva, keresztyén 
életenergiánk megizmosul, megnemesül, tettre 
buzdul. Azért csak bajlódjanak, foglalkozzanak, 
törődjenek minél többet a Ritoők-féle gondol-
kozó fők ós nemes szívek egyházunk ügyeivel, 
bajaival : maga ez a komoly foglalkozás előbb-
utóbb biztosan meggyőzi őket a krisztusi mondás 
igazságáról : »Nálam nélkül semmit sem csele-
kedhettek, . . . . velem mindent megtehettek.« 
Az élő Krisztus az egyházban az első és legfőbb 
ujjászülŐ erő, megtartó hatalom, megszentelő 
lélek. Nélküle az egyház gyarló emberi alkotás, 
mely csak vergődik a világban. Vele az egyház 
isteni életszervezet, mely biztosan tör előre és 
mindig meggyőzi a világot ! 

Ez a mi orvosságunk a konstatált be teg-
ségünkben. 

Sz. F. 

ISKOLAÜGY. 
Néhány szó a vallástanítás reformjáról. 

A vallástanítás reformjára vonatkozólag e lap mint 
évi 48. és 49. számaiban jött a budapesti egyháztanács 
által kiküldött bizottság javaslata,' mely az elemi iskola 
első osztályától kezdve a középiskolák legfelső osztályáig, 
tehát az egész vonalon foglalkozik a vallástanítás reform-
jával. Elismerést érdemlő derék munka, mely helyes 
irányelvek nyomán halad, s legtöbb pontja, különösen 
a középiskolák alsó osztályainak tanbeosztása, mindnyá-
junk véleményével talalkozik, kik vallástanítással foglal-
kozunk; e részét a javaslatnak ép azért nem is érintem. 
Nem így áll a dolog azonban a felsőbb osztályok anya-

—gát illetőleg. A javaslat ugyanis a VI. osztály eddigi 
anyagát, a szimbolikát midőn mellőzi, helyébe az egyház-
történetet terjeszti ki erre az oszályra is. A szimbolika 
mellőzése helyes, hasznosabb elemeit nagy vonásokban 
az egyháztörténet folyamán is adhatjuk. A reform, egy-
ház szimbolikus hittanát is mellőzhetjük, mert a 111. és 
IV. osztályokban foglalkozunk vele; másfelől pedig a re-
formátus egyház dogmatikáját szigorúan a II. Helvetica 
confessió alapján tanítani — szorosan ragaszkodva min • 
den betűjéhez, s értelmezéséhez — ellentmondás a pro-
testantizmus szellemével szemben, mely a gyakorlatban 
és tanban fejlődést, haladást kiván. De már más a véle-
ményem az egyháztörténet tanításánál. E tárgy tanítását 
csupán az V. osztályra vélem szorítandónak, s hozzá-
teszem, hogy különös tekintettel a reformációra. Az ős 
keresztyén egyház rövid ismertetése után az egyház 
történetéből csak azon részeket tartom felveendőknek, 
melyek mintegy reámutatnak a reformáció szükséges vol-
tára, létjogosultságára. Az anyag főrészét a reformáció 
keletkezése, fejlődése s elterjedése képezné, mint a mely 
bennünket legközvetlenebbül érdekel. Meg is indokolom 
véleményemet. A reformáció előtti ker. egyház történe-
tének részletezését azért tartom feleslegesnek, mert a 
világhistória meglehetős részletességgel foglalkozik velők; 
hogy a sok közül csak néhányat említsek fel, ilyen a 
pápák világi uralomra való jutása, VII. Gergely, III. Ince 
kora, a keresztes hadak stb. Ezeket s a hozzájuk hasonló 
részeket vonatkozással a világhistóriában tanultakra csak 
nagy vonásokban egy-két paragrafusba foglalva lehet 
tárgyalni, hogy annál szélesebb körben s nagyobb rész-
letességgel taníthassuk azokat az eseményeket, melyek 
a reformációval vannak kapcsolatban. A vesztfáliai béké 
tői kezdve ismét rövidebb formában összefoglaló kepét 
adjuk a protestantizmus fejlődésének s állapotának az 
egyes népeknél. Ily beosztás mellett az egyháztörénet 
anyagát az V. osztály teljesen felölelhetné. A mondot-
takból következik az is, hogy a Bocsor-féle, jelenleg is 
használt tankönyv helyes átdolgozással, a feleslegesnek 
elhagyásával, s némely szimbolikái részek felvételével 
továbbra is használható tankönyv volna. 

Dehát mit tegyünk a VI. osztály szimbolikája he-
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lyébe ? Véleményem szerint á VI. osztály anyagát, az 
erkölcstan képezné. Új dolog minden esetre, de mert új, 
nem következés, hogy felesleges is. Az erkölcsi elvekkel, 
eszmékkel az alsóbb osztályokban nem foglalkozhatunk 
sehol sem oly behatólag, mint a hogy azt e tárgy jog-
gal megérdemlené, részint mert ott még növendékeink 
szellemi képességével e tárgy nem áll arányban, részint 
azért, hogy e fokon különösebb súlyt a hittani részre 
fektetünk. De a VI. osztály növendékeinek értelmi fejlett-
sége már olyfokú, hogy az erkölcstannak nemcsak ha-
szonnal való tanulására, hanem helyes méltánylására is 
képesek. Ebből tanulják meg, hogy a keresztyénség tanai 
mikép érvényesülnek s mikép érvényesítendők ügy az 
egyéni, mint a társadalmi életben, hogy kell élnünk, mit, 
kell cselekednünk, s ép ezért, ha fontosságára nézve e 
tárgyat, mint külön is tanítandó studiumot a hittani rész 
mellé nem is helyezem, de a középiskolai tananyagba 
leendő felvételét, méltán és joggal sürgethetem. 

A VII. és VIII. osztály anyagára vonatkozólag a 
javaslattal egyetértek, valamint a tankönyvek átdolgozá-
sát illetőleg is, mert mindkét közikönyv, de különösen a 
VIII. osztályé oly részletes, hogy a ceruza sűrű haszná-
lata nélkül alig boldogulnának vele növendékeink. Kérjük 
és reméljük az átdolgozott 2-ik kiadást. 

Az állami vagy más felekezetű középiskolák tan 
anyaga ugyanez volna, csak a kivételben óhajtanék 
némi változtatást. Az említett középiskolában ugyanis a 
vallástanítás, tekintettel a reform, nönendékek kisebb 
számára is, egyebekre is, csoportokra osztva történik. 
Némely helyen egy-egy ilyen csoportban 3 osztály is 'együtt 
van. Teljes lehetetlenség ily körülmények közt 1 óra alatt 3 
osztály növendékeit meg is cenziálni s az új anyagot osztá-
lyonként el is magyarázni. E bajon csakis ügy segíthe-
tünk, ha az egymás mellett levő osztályok tárgyainak éven-
ként váltakozó — altarnatív — tanítását hoznók be. 
így váltakoznának egymással a következő osztályok tár-
gyai: I-J-II. I II-fIV. V + V I . V1I+V1II. — Igaz, hogy a 
váltakozó rendszer mellett az iskolát változtató tanulók 
egyes tárgyakat vagy épen nem, vagy kétszer is tanul-
nának, de ezt nem lehet tekintetbe vennünk, mert ne-
künk az intézet összes növendékeinek érdekeit kell szem 
előtt tartanunk, nem pedig az egyesekét, azt pedig csakis 
e rendszerrel mozdíthatjuk elő. 

Kecskemét. Farkas Kálmán, 
főgimn. v a l l á s t a n á r . 

A tanárkörök szervezete és működése egy 
félév alatt. 

(1898. s zep tember . — 1899. február . ) 

, VIII. 
(Fo ly t a t á s és vége.) 

13. Udvarhe ly -kerü le t i kör. A legfiatalabb, de 
egyszersmind szintén egyike a legtevékenyebb köröknek, 
a mely nagy ügyszeretettel folytatja működését. Az 1-ső 
(október 14.) ülésen dr. Solymossy Lajos elnök az érzés 
hangján elmondott lendületes beszédben emlékezed meg 

Erzsébet királyné tragikus^haláláról, nemkülönben b. e. Kla-
marik János nyugdíjazott államtitkárról is, kik 45 éven 
át szolgálta hazánk tanügyét s a magyar középiskoláknak 
épen akkor volt vezérlő szelleme, mikor azokat a kor 
kívánalmaihoz képest organizáini s az 1883. XXX. t.-c.-et 
a gyakorlati életbe kellett átvinni. A részvét itt annál 
nagyobb, mert a megboldogult az 50-es évek végén Ud-
varhelyen is tanárkodott a kath. főgimnáziumban. Emlé-
két a kör nemcsak jegyzőkönyvileg örökítette meg, ha-
nem az özvegyhez is részvétiratot intézett. Ugyanezen az 
ülésen Kuncz Elek, kir. tanácsos és tankerületi főigazgatót 
a tanügy s a város iskolái iránt tanúsított érdemeinél 
fogva a kör tiszteletbeli elnökévé választotta, a ki a 
november 22-én tartott (2-ik) ülésen személyesen is 
megjelenvén, örömének adott kifejezést, hogy a helybeli 
középiskolák tanárait ily közhasznú együttműködésben 
láthatja, melynek társadalmi hatását — bár még a fej-
lődés éveit éli — már is érezhetni. Óhajtja továbbra is 
az összetartást. 

A munkaprogramul megállapítása mellett napirendre 
került a Szabad Lyceum, melyet már a mult évben si-
kerrel kezdett, a kör, de ez évben intenzívebb módon 
folytatni s a nagy közönség érdeklődését fokozni és biz-
tosítani tűzetett ki célul. Ebből folyólag elhatároztatott, 
hogy az előadások tárgyuknál fogva változatosak, élve-
zetesek és tanulságosak legyenek és a kör a tudományok 
több ágára kiterjedő előadások biztosítása végett a körön 
kívül álló egyének közreműködését is megnyerje. E tö-
rekvés nem is szenvedett hajótörést, mert a kör felöl va-
sókul nyerte meg : Diemár Károly kir. ügyész, dr. Mezei 
Ödön orvos, dr. Madaras Gábor bíró és dr. Valentsik F. 
ügyvéd uraka t ; a kör tagjai közül pedig dr. Szilágyi A., 
Csekély A., Gönczy L., Nosz G., Fejes A., Ravasz Á., 
Kovács D., Szabó András és Embery Árpád ajánlkoztak. 
A felolvasás helyisége a kath. főgimnázium díszterme 
volt. a melynek fűtését és világítását is Soó Gáspár igaz-
gató készséggel felajánlotta, 

A kör 3-ik (január 10.) ülésén Féjes Áron, titkár 
ref. kollégiumi tanár A polgári iskolák reformjáról tar-
tott széleskörű tanulmányra valló, derekas értekezést. E 
reformot azon törekvés tulajdonítja, hogy fanügyi vezér-
fiérfiaink s kivált a miniszter, a közoktatás egész szer-
vezetében s annak egyes tagozataiban helyes elvek érvé-
nyesülését s a különböző iskolák szerves összefüggését 
akarják biztosítani. A sikeres reform alapjául felolvasó a 
népiskolák ügyének rendezését sürgeti, s ezt, annyira 
fontosnak tar t ja , . hogy ennek megoldása minden más 
tanügyi reformot meg kellene, hogy előzzön. A polgári 
iskolák keletkezésének, fejlődésének és jelenlegi helyzetének 
részletes, hű kifejtése után a reformkérdésekkel kapcsola-
tosan saját álláspontját fejti ki. Ezek alapján véleményét 
a következő tételekbe foglalja össze : 

1. A polgári iskola, mint közoktatásunk szükséges 
tagozata, fentartandó s annak reformálása közoktatásunk 
alsó és középfokú intézeteire való tekintettel kell hogy 
történjék. 

2. A polgári iskola 7 osztályúvá szervezendő, még 
pedig kettŐs"'tagozattal, melyeknek mindenike befejezett-
egészet alkotó ismeretkört nyúj t ; 4 osztályú alsó tagoza-
tot minél több helyen (4—5000 lakossal biró községek-
ben), teljes polgári iskolát pedig ott kell létesíteni, a hol 
azt magasabb érdekek követelik. 

3. A tanfolyam végén tartandó érettségi vizsgálatra 
a polgári iskolánál szükség nincs, mert az érettségi bizo-
nyítmány eredeti jellege szerint egyetemi tanulmányokra 
képesítő fokozatnak tekintendő s e szempontból még a 
felső kereskedelmi iskolák érettségi bizonyítvány adásá-



nak joga is elveendő. Érettségi bizonyítvány helyett 
adjon mindkét intézet növendékeinek záró-bizonyítványt 
(absolutorium). 

4. Az érettségi bizonyítványhoz kapcsolt jogoknak 
és kedvezményeknek a polgári iskolát végzett s záró-
bizonyítványnyal rendelkező növendékekre részben való 
kiterjesztését a minősítési törvény revizójánál tekintetbe 
kell venni, de e kedvezményeket és jogokat a gimnáziumi 
és reáliskolai nyolc osztályt végző tanulóknak is bizto-
sítni kel). 

5. A 4 osztályú polgári iskola minősítés tekinteté-
ben nem különbözhetik a gimnázi umés reáliskola négy 
alsó osztályától. E fokon az egyik intézetből a másikba 
való átlépést a viszonosság elvén szabályozni kell. 

6. A polgári iskolai tanárok képzése és képesítése 
továbbra is a pedagógiumban történjék ; ha ez intézetnek 
vannak szervezeti hiányai, azokat meg kell szüntetni. 

Több tag részéről sokféle oldalról történt hozzászó-
lások után a kör az értekezőjavaslatának 1—5. pontját 
változatlanul elfogadta ; a 6-ik pontot pedig akként mó-
dosította, hogy a polgári iskolai tanerők képzésénék el-
méleti része az egyetemen, gyakorlati része a pedagógi-
umban történjék. 

A kör 4-ik (február 18.) ülésén Csehély Adolf ol-
vasta fél a művészi oktatásról szóló, szintén nagy tanul-
mányra mutató, ta r ta lmas értekezését, A tanulságos pél-
dákkal illusztrált s mind végig érdekkel hallgatott felolva-
sásból megemlítjük, hogy képek, gipsz-szobrok és mű-
ipari tárgyak gyűjteményéből álló művészeti szertár lenne 
a középiskolai művészeti nevelés lényeges előmozdítója, 
a mint ezt dr. Láng Nándor a Közlöny hasábjain s 
Alexander Bernát nagyszabású felolvasásában szintén 
helyesnek ismerte el. Felolvasó úgy véli, hogy a cél 
gyorsabban lenne elérhető, ha minden vidéki középiskola 
tanári testülete a város intelligenciájával szövetkeznék egy 
helyi muzeum a lapí tására . . . Feltéve, hogy sikerülne 
100, 200 tagból álló mezeum-egyesületet szervezni, csak 
2 frtnyi tagsági díj mellet is nagyobb összeg jutna az 
évi bevásárlásokra mint a középiskola felszerelései álta-
lányából, nem szólva arról, hogy az ilyen ismertebb s 
a nagy közönség által is látogatott városi muzuem gyak-
rabban ju tha tna ajándék-tárgyak birtokába, mint a ke-
vésbé ismert s csak a tanuló ifjúág használatára létre-
hozott iskolai művészeti szertár. * 

A beható eszmecsere és többek (Bod, Fejes, Szabó 
Aladár, Hlatky) indítványai után a kör a következőkben 
állapodik meg: 

1. A művészeti érzéknek a középiskolában való 
ápolását kívánatosnak tart ja . 

2. Nem tart ja szükségesnek a képzőművészetek tör-
ténetének s az eszthetikának, mint külön tárgyaknak 
tanítását , hanem a művészeti oktatást más tárgyak, különö-
sen a vallás, földrajz, történelem. " classzika és modern 
filologia s filozofiai propaendentika, első sorban pedig 
a szabadkézi és geometriai rajzolás tanítása közben véli 
legcélszerűbben kivihetőnek. 

3. A képzőművészetek iránt való fogékonyság élesz-
tésére és fejlesztésére az önképzőkörökben igen jótéko-
nyan lehet hatni. 

4. Hazafias szempontból nagy súly fektetendő a hazai 
műemlékek megismertetésére, a szabadkézi ra jz taní tás 
ornamentál is részében pedig óhaj tandó, hogy helyet fog-
laljon az eddigelé mellőzött magyar diszítő stílus. 

* Hát a hol m á r v a n i lyen, >helyi muzeum< és s e m iskolai , 
s em művésze t i képzés s z e m p o n t j á b ó l n e m h a s z n á l j u k , h a n e m hét 
lakattal zárva tar t ják? ! B. J, 

5. Kívánatos, hogy az új tantervhez csatolandó 
»Utasítások« részletesen jelöljék meg azt, a mi a mű-
vészeti képzés szempontjából a középiskola keretébe beil-
leszthető. Nevezetesen a revideálandó tantervben a mű-
vészeti izlés gyakorlati alkalmazása céljából a ra jz taní tás 
műremekek után való rajzolás alapján tétessék intenzí-
vebbé, illetve a III. osztálytól kezdve tétessék a szabad-
kézi rajz a gimnáziumokban is fakultatív tárgygyá. 

6. Hogy a vidéki középiskolai ifjúság necsak szó-
beli magyarázat és képek útján, hanem közvetlen szem-
lélődés által ismerkedjék úgy a művészet, valamint a 
művészi ipár körébe eső mintaszerű tárgyakkal, azt tar t ja 
a kör legjobban célhoz vezetőnek, ha minden vidéki 
középiskola tanártestülete a város művelt közönségének 
belevonásával mozgalmat indít ily mintaszerű tárgyak 
gyűjteményéből álló, nyilvános jellegű muzeum felállítása 
érdekében. 

7. Kívánatosnak tarta a kör, kogy a tanulók a föld-
rajzi és természetrajzi kirándulásokon kivül műemlékek meg-
tekintésével összekötött kirándulásokban is részt vegyenek. 

8. Kívánatosnak tartja azt.'is, hogya tanuló ifjúságnak 
alkalom nyújtassék arra , hogy koronként a budapesti 
képtárakat és műgyüjteményeket megtekinthesse. E cél-
ból a legmesszebbre menő (lehetőleg ingyenes) vasúti 
kedvezmények biztosítása óhaj tandó. Kívánatos, hogy 
lehetővé tétessék az is, hogy Budapesten az if júság ked-
vezményes ellátásban s az iskolákban való ingyenes 
elszállásolásban részesüljön. 

9. Végül kerestessék meg a központ út ján a kul-
tuszminisztérium, hogy a képzőművészeti társulat út ján 
valóban művészi reprodukciókról gondoskodjék. 

A felsőbb leányisicolák reformjára vonatkozó fel-
olvasás más alkalomra halasztatván, Bod Károly ref. kol-
légiumi tanár előterjesztésében s módosító javaslataiban 
az Ügyrendet a kör egyhangúlag elfogadta. 

14. U n g v á r i kör. Ez a kör az idén csak a tavalyi 
működéséről számolt el. Epen ezért hallgatással akar -
tuk mellőzni. Olvasván azonban a Közlöny f. é. 16. sz -ban 
közzétett referádást, ezt oly általános érdekűnek találtuk, 
hogy lehetetlennek tartottuk a jelentést legalább röviden 
nem reprodukálni, már csak Könye Nándornak A nyelv-
tani műszókról való f rappans értekezése miatt is, mely 
Lapunk 1897-ik évfolyamában a nyelvtani kézikönyveknél 
bemutatott ál láspontunkat fényesen igazolja. Oly nagy 
fogalomzavar van — úgymond értekező — a középiskolai 
nyelvtanításban, mind nem volt, mióta Magyarországon 
magyar és egyéb nyelveket t an í t anak . . . Egy-egy közép-
iskolában 3 — 4 nyelvet tanítanak, de a grammatikai mű-
szókra nézve a különböző nyelvtanárok a helyett, hogy egy-
másnak segítségére volnának, egymásra zavarólag hatnak. 
Legszomorúbb a dologban az, hogy legnagyobb a fogalom-
zavar a magyar nyelvtanításban. Bemutatja a Gulyás-, 
HalászHoffmaun-, KalmárKirály Pál-, Simonyi-, 
és Szinnyei-fele magyar nyelvtanokat. Ez összehasonlí-
tásból kétségbeejtő az a zűrzavar és összevisszaság, a 
mi e nyelvtanokban uralkodik. Az egyik 3 beszédrészt 
különböztet meg, a másik 4-et, a harmadik 9-et. a ne-
gyedik 10-et, az ötödik 11-et. Az egyik szerint az indu-
latszó se nem beszédrész, se nem mondat rész ; a másik 
szerint meg a hangutánzó szó is beszédrész. Az egyik 
szerint csak az ige nem névszó; a másik szerint névszó 
csak a főnév, melléknév, számnév, névmás és határozó. 
Az egyik szerint a ban-ben, nál-nél, ü stb. viszony ragok, 
a másik szerint viszony szók. A nagyobb szóban a kettős 
bb egyik szerint fokra<7, a másik szerint fok képző, a 3-ik 
szerint nagyítóképző. Ezen igealak : elestem, az egyik 
szerint a jelen időben befejezett cselekvés, a másik sze-



rint határozat lan mult, a 3-ik szerint végzett jelen, a 
4-ik szerint mult. * 

Az értekezést beható eszmecsere követte, melynek 
eredménye lett a kör azon határozata , hogy a központ 
közvetítésével felkérendő a M. T. Akadémia, hogy az 
ország tanát világának bcleronásával s közreműködésével 
szerkeszszen egységes és a tankönyvirókra kötelező magyar 
nyelvi müszótárt. 

Ezt Blanár Ödön értekezése követte »A tanulók 
osztályozása és az érdemjegyek« c. általános érdekű fel-
olvasásával, melynek négy pontú javaslatát a kör elfo-
gadván, a többi társkörökhöz is áttette. — Végül a kör 
ugyancsak Blanár Ödönnek egy indítványát fogadta el : 
a fővárosba kinevezett tanároknak előléptetése, — a minisz-
tériumba beosztott tanároknak a létszámból (rangsorból) 
kivevése és a 30-ik szolgálati évükönl s'jiil szolgáló t aná 
roknak külön s tátusba helyezése tárgyában. 

* 
* * 

Szerk. barátom szíves buzdítására ezekben hű képét 
kívántam adni az Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közlönyé-
nek f. é. 1—24. sz. után a tanári körök szeptembertől 
márciusig terjedő működéséről, melyben jó formán benne 
foglaltatik az egész évi működés, minthogy már a tavaszi 
hónapokat a tanári konferenciák, azután az ismétlések, 
vizsgákra készülődések és az év végi intézkedések fog-
lalják le. Ha térből és időből ki nem fogyok vala, szeret-
tem volna cikksorozatom végén az egészről egy rövid 
áttekinthető összefoglalást adni. Ezt azonban már a t. 
olvasókra kell hagynom. Ama netaláni kérdésre vonat-
kozólag pedig, hogy prot. intézeti tanára ink mennyiben 
vesznek részt emez oly fontos és hasznos körök műkö-
désében ? — legfeljebb csak azt jelezhetem, hogy az 
ágost. tanárok egy-egy része ott van a budapesti, eper-
jesi és pozsonyi körökben ; míg a r e f o r m á t u s tanároknak 
egy-egy kontingense működik a budapesti, pápai, debre-
ceni, mar maros-szigeti, kolozsvári és udvarhelyi körökben. 
Egyébiránt erről bővebb tájékozást nyújt a Közlönyben 
időnként közöltetni szokott teljes Névsor, melynek 1896/7-iki 
kimutatása szerint az 1201 tag között ev. ref. felekezet-
nél működött tanárok közül tagja volt az Egyesületnek 
107, ev. ágost. intézeti 66, unitárius 3. E számok — bárha, 
1896/7. év óta egy csekély változás beállhatott — ért-
hetően beszélnek. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István. 
ev. ref. ko l lég iumi t a n á r 

T Á R C A . 

Miért nines több eredménye prédikálá-
sunknak ? ** 

Három dolgot tapasztal az ember a prédikációra 
vonatkozólag, és pedig minél idősebb lesz, annál inkább 
belátva azok igazságát: 1. hogy mi prédikációnk elé 
igen magas feladat van ki tűzve; 2. hogy a feladat nagy-

* Ezen m a g y a r n y e l v t a n i fogalomzavarhoz g o n d o l j u k ide. 
h o g y a la t in , görög, n é m e t s tb n y e l v t a n o k b a n az e lnevezésekné l 
és m e g h a t á r o z á s o k n á l még n a g y o b b z ű r z a v a r u ra lkod ik — a z t á n 
dön t sék el a t. o lvasók a mese t a n u l s á g a szer in t , hogy t anu ló ink 
m e g t e r h e l t e t é s é n é l i n k á b b Jci v a g y mi a h i b á s : a ló-e, vagy az 
u t á n a r a k o t t teher, vagy a Jcocsis? B. I. 

** Dr. W a r n e c k G u s z t á v n a k , a hallei theológia tudós professzo-
r á n a k » W a r u m h a t unse re Predigt n ich t m e h r E r f o l g ? * c. é r t eke -
zését veszi itt az o lvasó W a r n e c k a fenti cím a la t t még r o t h e n -
s c h i r m b a c h i l e lkészkedése idején irt egy ér tekezést s az t egy pap i 

ságához mérve annak legjobb megoldása is még mindég 
tökéletlen és 3. hogy a prédikálás olyan művészet, mely 
annál nehezebbnek tűnik fel, minél tovább gyakorolja az 
ember. 

»A hit a prédikálásból vagyon« — mondja a bib-
lia ; de a hittől meg függ a megigazulás, a megszentelés, 
az élet és az üdvösség. Mily felelősségteljes feladat a 
a prédikációé, a mikor általa az embernek épen az a 
magatar tása irányíttatik, a mely — az új testamentomi iratok 
egyértelmű bizonysága szerint — az ő jelen- és örökké-
való sorsa felett van hivatva ha tározni ! 

Ha az ember azután pillantást vet a saját prédi-
kálási praxisára, e feladatnak vájjon hányad része lett. 
általa tényleg megoldva, vájjon a mi sok évi igehirde-
tésünk által hány hallgatónkat sikerült tényleg a meg-
elevenítő s üdvözítő hithez vezetni ? S ha a válasz ked-
vezőtlenül ütne ki, nem tolul-e elénk ismét az a kérdés, 
mennyiben rejlik ennek oka én bennem s mennyire pré-
dikálási m o d o r o m b a n ? 

Hivataloskodása első éveiben nem ri tkán meglehe-
tős magas véleménynyel van az ember a saját prédiká-
ciói iránt, kivált ha némi tehetséget, frisseséget érez 
magában s egy pár hallgatóval többje szokott lenni, mint 
öreg elődjének vagy szomszédjának, és talán az Ő szónok-
latait itt-ott dicsérettel is emlegetik. De ha az ember 
öregszik, évről-évre prédikál és hallgatóinál — még az 
eléggé szorgalmasaknál is — az igazi hitéletnek nyomai 
is alig akarnak mutatkozni, akkor nemcsak hogy leszáll 
a magas lóhátról, hanem könnyen az ellenkezőbe csap 
á t : abba a veszélybe jut, hogy a prédikáció ható-erejébe 
vetett hitét is elveszítse. Alig hiszem, hogy csalódjam, 
ha azt mondom, hogy a csüggedezésnek bizonyos titkos 
szelleme jelenleg sokkal több buzgó prédikátor szívébe 
vette be magát, mint a hányszor e csüggedést emlegetni 
halljuk. 

Vannak persze bizonyos dolgok, a melyekkel a 
prédikáció eredménytelenségét magyarázni szokták és a 
melyek a prédikátorok lelkiismeretének megnyugtatására 
szolgálnak, s távolról sincs szándékomban azok jogosult-
ságát kétségbe vonni. Csak. abba a vigasztalásba nem 
tudok kellően belenyugodni, ha azt mond ják : »Eredmény 
van, csak nem látjuk.« E tekintetben az olyan emberek-
hez tartozónak vallom magam, a kik csak akkor hisznek, 
ha látnak. Az azonban kétségtelenül igaz, hogy a siker-
telenség oka nemcsak a prédikátorokban, hanem — legalább 
is olyan mértéken •— a hallgatókban is rejlik, a mint 
azt az Üdvözítő a különféle szántóföldekről szóló példá-
zatban szépen kimutat ja . Vannak éjjeli órák az istenor-

ér tekez le ten fe lo lvasva , oly te tszés t nyer t vele, hogy bará ta i ösztö-
nöz ték . a d j a ki ; s t ény leg némi l eg k ibőv í tve n y o m t a t á s b a n is k i ad ta 
s az m o s t a n á i g hé t s t e reo typ k i adás t é r t s h á r o m idegen nye lvre 
is l e ford í t ta to t t . D a c á r a az e lső meg je lenésé tő l (1880) számí to t t 
hosszú időnek és d a c á r a a m a i kor gyors h a l a d á s á n a k s v é l e m é n y -
v á l t o z t a t á s a i n a k . e m u n k a elvei n e m évül tek el s sok jó ú t m u t a t ó t 
mer í t he t belőle i f jú s öreg egyház i szónok e g y a r á n t . E t á rgyú ér-
t ekezésekben a n é m e t i r oda lom eléggé gazdag , de a míg mások 
l eg többny i re csak egy-egy o lda lá t v i l ág í t j ák meg a do lognak . W a r -
neck ez é r t ekezése velős rövidséggel összefogla l ja m i n d a z t , a mi t a 
c íműi vá lasz to t t kérdésre nézve m i n d e n k i n e k jó tudni , a ki e t é ren 
működ ik . E mel le t t s ze r in t em é r d e m e az is, h o g y m i n d e n s o r á b a n 
egy igazi h i t t e l j es lélek lükte tésé t é r ezhe tn i s a mel le t t hogy tudós , 
é rzéke v a n neki a gyakor l a t i élet szükségle te i i r án t is, az ese t leges 
h i á n y o k a t a z o n n a l felfedezi s azoka t ősz in tén m e g m o n d v a r á m u t a t 
a t e e n d ő k r e is. Mindezekér t valódi lelki gyönyörűségge l h a s z n á l t a m 
fel a szerző engedélyét , hogy az t m a g y a r r a l e fo rd í thas sam, a miér t 
neki ezút ta l is köszöne t eme t f e j ezem ki. Az é r t ekezés g o n d o l a t a i n 
az á tü l t e t é sné l s e m m i t s e m v á l t o z t a t t a m . A d n á Is ten, hogy e kis 
m u n k a a l apú i és ösz tönzésü l szo lgá l jon e t é ren még sok mego l -
d á s r a vá ró kérdésnek haza i le lkészeink á l ta l va ló megbeszé lésé re ! 

A fordító. 



szagában, a mikor a hű szolgák is így kénytelenek fel-
sóhajtani : •> Mester, jólehet az egész éjszakán át fárad-
tunk és semmit sem fogtunk /« Korunkban különösen bi-
zonyos keresztyénellenes erők dúlnak a társadalomban, 
a melyek a mi prédikációnkkal szemben külöúös sikere-
ket érnek el s a mi munkánkat nem csak paralyzálják, 
de sőt több konkolyt vetnek, mint mi jó magot. S a 
prédikátori állás is, mint ilyen, manapság nyilvános ki-
csinylésnek van kitéve, úgy hogy szavunkat a helyett, 
hogy személyünk, mint Isten követeinek személye bizo-
nyos tekintélyt kölcsönözne neki, — széles körben gyak-
ran bizalmatlanul fogadják, ha nem egyúttal gúnynyal is. 

Nekünk persze szívesen kell vennünk mindenkor, 
ha a r ra emlékeztetünk, hogy a mi munkásságunk csak 
a fele magvetés a jó remény fejében, a melyre nagyon 
is ráillik a m o n d á s : »más a vető, más az arató* és 
hogy >egy apóstól ismertető jelei első sorban a türelemben 
mutatkoznak*. Bizonyos az is, hogy a mi prédikációnkban 
semmiképen sem kicsinyelhető épitö s fentartó erö rej-
lik s hogy nélküle a vallási s erkölcsi hanyatlás még 
sokkal rohamosabb lenne, mint a minő már is. Bizonyos 
végül az is, hogy nem kizárólag a mi prédikációnk az, 
a mi által az Isten a hitet ébreszti, mert a megtérések 
története minden időkben elég példát szolgáltat a r ra nézve 
is. hogy ilyenek elég gyakran más eszközök által is esz-
közöltettek. 

De bármennyire indokoltak is az ilyen érvelések 
s bármennyire is megnyugtatók a mi lelkiismereteinkre 
nézve: a szíven még mindég ott marad bizonyos nyi-
tott sebe az önvádnak, a melyet semmitéle apologetikai 
tapaszszal beragasztani nem lehet. 

Távol áll tőlem, hogy viszonyainkat feketébbeknek 
tüntessem fel, mint a minők va lóban; a pesszimisztikus 
túlság úgy is csak a r ra jó, hogy hivatásbeli buzgalmunkat 
még jobban lohaszsza. A mai egyházban sincs hiány 
bu^gó tagokban s igazságtalanság lenne a mai »kicsiny 
seregnek* a tevékenység teljes hiányát vetni szemére. A 
bel- és kúlmisszió terén például oly tevékenység * fejlődött 
ki időnkben, a minőt az egyháztörténet egy korszaka 
sem képes felmutatni.. De époly igaz az is, hogy a mai 
buzgó keresztyének túlnyomó részének ezen buzgalma 
a korábbi időkből datálódik s hogy majdnem általános 
a panasz, hogy új sarjadék nem mutatkozik. 

S ez a panasz egy olyan korban hangzik fel, a 
melyben az Isten igéje számtalan szószéken s az évről-
évre szaporodó prédikációs könyvekben nem csak hogy 
bibliai korrektséggel hirdettetik, hanem a melyben olyan 
szónokokban sincs hiány, a kik azt mélyreható, szellemes 
s lebilincselő módon is hirdetik. És mégis, ál talában te-
kintve a dolgot, mily erőtlennek látjuk ezt az igehirde-
tést, ha az eredményt : az üdvözítő hitre való ébresztést, 
az istenes élet bizonyítékait s a »vere credentium* gyü-
lekezetét keressük! 

A mi igehirdetésünkből az Isten ereje hiányzik, — 
ez oly tény, a melyet csak a vak optimizmus tagadhat. 
S miért h iányzik? Talán az evangélium, a melyet hirde-
tünk, megszűnt ma már az »Isten ereje lenni, a hivők 
üdvözítésére«? De hát 19 századon át kiáltotta a tűzpró-
bát s millió és millió tény által legitimáltatott; ezek után 
nem volna-e oktalanság azt következtetni, hogy ma »más 
evangéliomra« van szükség, egészen eltekintve attól, hogy 
az az átok, a melyet Pál apostol ezen »más evangéliumra* 
kimond, minden e nemű kísérlettől visszariaszszon ? Mind-
azonáltal e kísérletet ma már számos szószéken és a saj-
tóban meg is tették. De ebből meg minden kétséget kizá-
rólag arról győződtünk meg, hogy az az úgynevezett 

* Ez persze a külföldről és n e m h a z á n k r ó l szól . Szerk. 

modern világnézleten nyugvó új evangélium a XIX.-ik szá-
zad embereit távolról sem tette kegyesebbekké s erköl-
csösebbekké s nem csak hogy a legünnepeltebb szónokai-
nak templomait sem képes megtölteni, de sőt évről-évre 
mindinkább kiüríti azokat. 

Vagy talán az emberi szívek mások ma, mint vol-
tak azelőtt ? De hát az í rás , a történelem s a tapasz-
talat egyformán ar ra a meggyőződésre vezetnek bennün-
ket, hogy ugyanazok a szenvedélyek, a melyek évezredek 
óta mozgatták a szíveket, ma is ott találhatók a szívekben, 
és hogy mi, hogy raj tunk segítve legyen, ugyanazon meg-
váltó erőkre szorulunk, a melyeket az Isten a régmúlt-
ban nyújtott az elesett emberiségnek Krisztus nélkül 
nincs üdv a XlX-ik században se, ép úgy. mint nem volt 
az elsőben! — Ezt kellend majd végre a világnak belátni, 
ha a homályteljes szellemeskedés az ő új- ta lálmányú 
vagy újra felmelegített kotyvalékával ismét en gross bank-
rottot fog csinálni s egy egész korszak a pusztulás 
örvényének szélére jut a nélkül, hogy megmentésére csak 
egyetlen egy alkalmas eszközt is ismerne. 

Tehát nem a Krisztus evangéliumában rejlik az 
oka annak, hogy a mi prédikálásunknak nincs kellő 
eredménye. Keressük azt azért ott, a hol Isten kezünkbe 
tette s tenni akar ja , hogy a bajon segí tsünk: — keres-
sük önmagunkban ! Mindenesetre ez a praktikus oldala 
a dolognak, ha felvett thémánkat megoldani akarjuk. A 
mennyire én a dologba belátok, minden más eljárás 
kevés hasznot hoz nekünk és csak az üres szóbeszédre 
a dolog kissé komoly. 

(Folyt , köv.) Paulik János. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Egyházi beszédek. I r t a F. Varga Lajos r e f o r m á t u s lelkész. Szerző 
t u l a jdona . Á r a 3 k o r o n a . K a p h a t ó sze rzőné l Maj t i son és Lövy 

Miksa k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n S z a t m á r o n . 

Bizony, bizony, nagyon igaza van Péter Mihálynak, 
mikor — lapunk legutóbbi számában — a magyar egy-
házi beszédirodalom gazdagságának nem tud örülni, 
mert ez a gazdagság nem természetes fejlemény. Mégis 
akkora szeretettel látok minden úiabb kötetet, remélve, 
hogy hátha ez lészen már az új, az igazi i ránynak mu-
tatója. Sajnálom, de ki kell jelentenem, hogy a kezeink 
között levő kötet sem az. F. Varga La jos kötete fényes 
tanújele annak, hogy a magyar kálvinista papságban rend-
kívüli szónoki erő van, de — hogy is mondjam csak, senkit 
se akarva sérteni — az alapos, tudományos segédesz-
közöknek nagy a hiányossága. 

Kötetében 23 egyházi beszéd van, a huszonnegye-
diket a függelékbe rekesztette, tudniillik beköszöntő be-
szédjét. A 24 prédikáció ké tharmad részében a beszéd 
nem textusszerű. Már pedig ha valamely beszéd meg-
szűnt textusának és csakis annak igazságát hirdetni, az 
megszűnt egyházi beszéd lenni. Még kevésbé tar that a jó 
egyházi beszéd cimére igényt, még ha a hallgatóságnak, 
ha a kollegáknak tetszett is, mert a I. Kor. II. szerint 
az egyházi beszéd »nem emberi bölcseség beszéde, hanem 
lelki erőnek megmutatása*. 

De nehogy adós maradjak állításaim bizonyításával, 
lássuk a beszédeket magukat. 

Az I. sz. beszéd újévi. Textusa Ézsaiás 42, 9. De 
a textust csak a bevezetésben említi szerző, ott is csak 
per tangentem s azután az I. és II. részben beszél e r rő l : 
«Emlékezzetek meg a régi időkről stb.« Mért nem vette 
fel ezt textusnak akár a 77. zsoltárból, akár Mózes idézte 



helyéből, s akkor mindjárt jó lett volna a beszéd. Így 
azonban épen textusából nincs benne semmi. 

A II. sz. beszéd címe: »Az élet tele.« Textusa a 
LXX1V. zsoltár 16—17. verse. Az igaz, hogy a nevezett 
zsoltár 17. versében előfordul ez a szó is tél, de csak 
úgy, mint az Isten királyi hatalmának bizonyítéka egyéb 
természeti tüneményekkel egy sorban. Erről a textusról 
lehetett volna az Isten mindenhatóságáról irni, de a télről 
még szerző sem tudott. Olyan beszédet legalább nem, 
melyben a felvett textus isteni erejéből lenne valami. 

A mit a III. sz. beszédben tesz szerző, az még 
figyelmetlenségnek is sok. Textusa Jer. 6, 16. »Lássátok 
meg és tudakozzátok a régi ösvényekről, melyik legyen 
az igaz és azon járjatok, hogy a ti lelketeknek legyen 
nyugodalma.« Az író beszédjében szintén nyugodalmat 
keres s beszédje II. részében azt bizonyítja be, hogy : 
^liégi ösvényünket újjal cseréljük fel /« Jeremiás mást 
mond. Már most kinek higyjünk, kit kövessünk, ki a na-
gyobb? Ugy-e hogy Jeremiás? 

A VI. sz. beszéd textusa a Római levél VI. 4. ver-
sének egyik mellékmondata. Az idézett hely azonban any-
nyira összefügg logikailag, sőt grammatikailag a 3—5. 
verssel, hogy abból semmiképen ki nem szakítható. Mert 
az új életben járást maga az apostol abból magyarázza, 
hogy »a kik megkeresztelkedünk Jézus Krisztusba, az ő 
halálába keresztelkedünk meg* (3. v.), életünk bizonysága 
pedig, hogy »ha az ő halálának hasonlatossága által ő 
bele oltatva egygyé lettünk, bizonyára az ő feltámadásá-
nak hasonlatossága szerint vele egygyé leszünk«. S ez 
az új élet. Ha ezt szerző felveszi, milyen könnyű dolga 
lett volna. Így pedig micsoda tapogatódzás az egész 
beszéd! 

VII. sz. beszédje textusát sem értette meg, mert ő 
Jakab V. 7.-ből azt bizonyítja be, hogy »a józan föld-
míveles az igaz keresztyén élet egyik legjobb nevelő isko-
lája. « Hát ez a gyakorlati életben sem igen áll meg, de 
Jakab sem azt mondja. Jakab az idézett helyen az isten-
országa várásában türelmetlenkedő keresztyéneket inti 
türelemre, békességre (I. Jak. 5, 7—10.), a mint azt egy-
szeri olvasásra is észreveheti akárki. Ha maliciozus akar-
nék lenni, azt mondhatnám, hogy a szerző beszédjének 
morálja az volna: legyünk földmívesek, ha keresztyének 
akarunk lenni. Jakab pedig azt mondja : legyetek tűrők, 
míg ez istenországa elérkezik. 

A XIV. sz. beszéd konfirmációi beszéd Textusa 
Mózes IV. 9.-ből Kain hires mondása : »őrizője vagyok-e 
én az én atyáinfiának.« Az őriző szó csábította szerzőt 
beszédje megírására. De ebben a textusban a Kain ciniz-
musa, a bűnnek a maga palástolgaíásában való szemér-
metlensége van, nem pedig buzdítás arra nézve, hogy 
őrizzük a mi atyánkfiait, a mit az író kihoz belőle. Bi-
zarrnak elég bizarr, de igehirdetésnek nem igehirdetés az. 
A betű megöl, lélek az, mely megelevenít. 

XV. sz. beszédjének alapigéje a Héber levél 4. és 
15—16. verse. A főtétel »Járuljunk bizalommal a kegye-
lem székéhez« egészen helyesen van megalkotva belőle. 
Nem is lehet más. De azt már csakugyan szeretném meg-
kérdezni szerzőtől, hogy miért vonatkozik a 16. versbeli 
»irgalom« a múltra, a »kegyelem« pedig a jövőre? Holott 
ott nyilvánvalóan az van megírva, hogy az irgalom és 
kegyelem »az alkalmatos időben való segítségre* kell 
nekünk. Szerző azonban, úgy látom, nagyon szereti a mult. 
jelen és jövős felosztását az altételeknek, mert ezen túl 
még két beszédjében: a XI. és XVII.-ben alkalmazza, bár 
egyikben sem nagy szerencsével. Milyen természetes fel-
osztása van pedig a felvett résznek, ha a Biblia lelkét 
s nem a magunkét nézzük. Nem lett volna ugyan a be-

széd úrvacsorai, a mint hogy a textus sem az, de igaz 
evangéliumi beszéd lett volna. 

Szerző előszeretettel vesz fel csonka textusokat, erre 
eklatáns példa a XVI. beszéd. János 6, 68. Péter hires 
felkiáltása: »Uram, kihez mennénk* stb. Ebből szerzőnél 
főtétel: »Kihez menjünk?* Altételek: a) »Ha a világ 
bántalma sért.* b) »Ha az önvád fegyvere sujt.« c) »Ha 
a halál készül legyőzni.« A János 6. 64—68-ban se ön-
vádról, se világ bántalmáról, se halálról nincs szó. Nem-
csak hogy szó nincs, de gondolat se. Ott az van, hogy 
Jézus tanítványai közül sokan hátra állnak. Jézus azután 
kérdi a tizenkettőt: »Nemde ti is el akartok-e menni ?« 
mint azok t. i., a kik nem hisznek (l. 64. vers). Ekkor 
kiált fel Péter: »Kihez mennénk Uram, örök életnek 
beszéde vagyon te nálad.* E textusban az a főgondolat, 
hogy Péter és társai Jézusban találták meg a boldogsá-
got. az örök életet, a mit sehol, senkinél nem találtak, 
kihez mennének tehát máshoz? Nem bántja ott Pétert 
semmi, csak az Ő örök életének vágyása, a mi a Krisztus 
beszédében talál kielégülést. Ezt kellett volna kifejteni. 
Hogy mennek a Krisztustól ma is, egyre mennek. Hát 
mi megvünk-e ? Nem ! Mert ott, és csak is ott," Ö nála 
van az örök élet. Oh ! milyen hatalmas beszéd lett volna, 
így azonban bármily ügyes is, emberi okoskodás gyenge 
épülete. 

A XVII. beszéd textusa I. Kor. 15, 57. A halálból 
való feltámadásról szól nyilván, szerző maga is mondja. 
A halálon vett győzelem diadalkiáltása, hálaéneke ez. 
Minek volt azt másra használni s a mult, jelen és jövő 
sámfájára ráhúzni? Én megengedem szerzőnek, hogy a 
reformáció emlékünnepe nagyon is csábíthatta a közel 
fekvő analógiára, de öntudatos írónak még sem lett volna 
szabad azt felhasználnia. Nem mindegy ám az a léleknek, 
hogy a Szentíráson indul-e meg vagy máson. 

Miért őszi a XVIII. sz. beszéd? A Lukács XVI. első 
részében elbeszélt hamis sáfár története bizony komoly 
meggondolásra hívja az embert saját sáfárkodása felől. 
Az írót azonban az ősz hangolta erre, a mint a beveze-
tésben mondja; ezért őszi a beszéd. Ha az ige hirdetője 
vagyok, akkor az igének önmagamon tapasztalt hatását 
hirdetem, s ha netalán a természet akkori hangulata is 
talál az írás gondolatához, mint szemléltetést, mint költői 
megindítás eszközét használom, de főgondolattá tenni az 
utóbbit s ráakasztani egy bibliai locusra, talán még sem 
engedhető meg egy igehirdetőnek. Egyebekben sem hasz-
nálta ki a hamis sáfár történetét. Mert a számadást bű-
neink teszik félőssé. A hamis sáfárnak nem a sáfárság 
volt a baja, hanem a hamisság. Az különben egyike a 
legnehezebb újtestamentum! helyeknek. Szerző még csak 
meg se kísérli megértetni. Pedig ha hívei közül valaki otthon 
kikeresi a »Jeckét*, abban sok olyan dolgot találhat, a 
mi kemény dió. 

XIX. beszédjének textusa Máté III. 8.: »Teremjetek meg-
téréshez való gyümölcsoket.« De beszédjéből ugyan nem 
tudja meg senki, hogy mik a megtérés gyümölcsei, hát 
akkor hogy teremjenek olyan gyümölcsöt? 

A XXI. és XXII. beszédek textusa egyáltalán nem 
karácsonyi, valamint a XXIII-diké sem ó-évi. A XXI. 
beszéd textusa II. Kor. 8. 9. Ezt a 9. verset a 7. és 8. 
nélkül nem lehet megérteni, nem szabad felvenni. Bennök 
pedig nem a karácsonyról van szó, hanem az apostol 
adakozásra buzdítja a híveket. De a kilencedik magában 
sem azt teszi azért, a minek szerző magyarázza. Mert az Úr 
nem azért szegény, mert istállóban született ácsmester gyer-
mekének; hanem az az ő szegénysége, hogy Isten lévén, 
emberré lett. Kifosztotta értünk magát Istenségéből. Ugyan 
hogy lehet ilyen fenséges dolgot úgy ellaposítani ? 



A XXlI-dik beszéd textusa úgy van kikapva az 
összefüggésből, hogy az író céljának megfeleljen. A Ko 
los. 1. 12—13. verse mellékmondat, még pedig alá-
rendelt mellékmondat, melynek participiumos igéjét szerző 
önkéntesen parancsoló módra változtatta. Ha a 9. verstől 
veszi fel, úgy lehet róla istenigéjén alapuló beszédet írni, 
de karácsonyit akkor se, mert a karácsony az Ige szü-
letéséről beszél, ez a textus pedig az egész, bevégzett 
váltságmunkáról szól. 

A XXlII-dik beszéd textusa I. Mózes 23. 4. »Adja-
tok nekem temetésre való helyet ti küzöttetek, hadd 
temessem el az én halottamat.* Ebből persze ó-évi főté-
telt nem tud kihozni az író, mert az ó-év nemcsak az ő 
halottja, hanem mindenkié. Helyet se tud neki kérni, a hol 
eltemesse, hát három bús részben elmélkedik az ó-év: 
a) súlyos szenvedése, b) aggódó félelme. \e) bánatos em-
léke felett. Én azonban nem képzelek olyan keresztyén 
embert, kinek egy évi életében ne lett volna egyéb tar-
talom a fenti siralmas dolgoknál. Azt azonban készséggel 
elismerem, hogy kitűnő megindító eszközök a bús dolgok, 
különösen az esztendő utolsó napján, de ez még nem jogcím 
a fenti textust ó-évi textusnak venni fel. 

Az alkalmi beszédei közül a Vállyi János felett 
mondott nagyon szimbolikus. Pl. én nem hiszem, hogy 
szerzőn kivül még valaki tudná, hogy a 'gyöngyszem<, 
a »gyémánt darab* és a »kárbunkulus« miért jelentik 
a családot, hazát és egyházat ? A Kis Lajos felett, mon-
dott beszédjében pedig csak sötétség, panasz, kétségbeesés 
van, de nincs egy szemernyi vigasz, kiengesztelődés, 
reménység se pedig a keresztyénségben van, talán a 
keresztyénség egészen az. 

A nem említett beszédjeiben, hol szerző hű maradt 
a Biblia lelkéhez, ott jóravaló beszédeket írt. Sikerült az 
áldozócsütörtöki, egy ádventi és a beköszöntő beszédje. 

Szerzőtől nem lehet eltagadni a szónoki rátermett-
séget. Van benne, különösen nyelvében, erő és szín. De 
a szerkesztésben már gyengébb. Szereti a borút és ezért 
lehettek sikerei. De én kérem, ne engedje magát elámít-
tatni sikerei által se. A mi dicsekedésünk csak egy lehet: 
Isten igéjét szólani. Bizonyára ő is látja a magyar ref. 
igehirdetés sikertelen, terméketlen voltát. Sőt gondolkozott 
is felőle; csodálom, hogy olyan lucidus fej még ki nem 
találta az okát. Nincs termés, mert nem jó magot ve-
tünk. Csak ha búzát vetek, várhatok búzatermést; csak 
ha az Igét, az Isten igéjét hirdetem, várhatom az ő áldá-
sát, dús termés gyanánt. Vagy szembe merne-e állni a 
maga erejével a pusztulásnak, bűnnek ? Úgy-e nem ? Mik 
is vagyunk mi az Ő karjának ereje nélkül? Nem foglal-
koztam volna pedig a könyvvel ily tüzetesen, de látom, 
hogy »az Úrért akar cselekedni* szerző. Az Úrért szol-
gálunk pedig mindnyájan és így érdekünkben áll, hogy 
minél inkább az Úrnak szolgáljunk valamennyien. 

Gergely Antal. 

B E L F Ö L D . 
Az úgynevezett szószék-paragrafus a 

főrendiházban. 
Az előző héten a képviselőház, e hó 10-én pedig 

a főrendiház nagy érdeklődés kiséretében tárgyalta a 
kúriai bíráskodásról szóló törvényjavaslatot. A javaslat 
a képviselőválasztások tisztasága biztosításának érdeké-
ben tartalmaz figyelemre méltó reformokat s a képviselők 

igazolását a kúriai bíróságra ruházza át. Egyik fontos 
intézkedésével pedig eltiltja a templomi szószékről a 
politikát. Ez az úgynevezett szószék-paragrafus, melyről 
a képviselőházban a néppárt, a püspöki tanácskozmány-
ban a római főpapok s a főrendiházban a klérus ' és a 
klerikális urak annyi panaszos s nem egy heves szót 
ejtettek. 

A szószék-paragrafus csakugyan nevezetes törvény-
szakasz, mert szigorú büntetéssel sújtja azt a lelkészt, 
a ki a templomi szószékről valamely jelölt érdekében 
agitál vagy izgat s megsemmisítéssel bünteti azt a man-
dátumot, a melyet ilyen korteskedés folytán nyert a tu-
lajdonosa; ezenkívül a képviselőválasztási mozgalmakban 
eltiltja az egyházi jelvények, zászlók és processziók hasz-
nálatát, valamint az egyházi kegyszereknek politikai 
célokra való fölhasználását. 

A szószék-paragrafust a néppárt a papság s külö-
nösen a római k. papság egyenes üldözésének, a templomi 
szólás-szabadság illetéktelen korlátozásának s ezzel az 
egyház szabadsága megrövidítésének minősítette. Hasz-
talan bizonyították be a képviselőház szónokai, egy tSzéll 
Kálmán, Szilágyi Dezső s több mások, hogy itt csak az 
egyház és a papság illetéktelen politizálásának, a papi 
és egyházi izgatásnak, a kegyszerekkel és az egyházi 
jelvényekkel való visszaélésnek megakadályozásáról van 
szó: a néppárt kapacitálhatatlan maradt. 

Maga a magas klérus is részben a néppárt felfogá-
sát osztotta. Konferenciája első napján a néppárti harcias 
elem dominált s a Majláthok és Steinerek valóságos ül-
dözésről s az egyház jogainak megrendszabályozásáról 
keseregtek. Ám a püspöki konferencia második ülésén, 
melyet megelőzött a hercegprímásnak audenciája a király-
nál, a békesebb párt került felül, mely szelídebb húrokat 
pengetett s a többség a törvényjavaslat elfogadása mel-
lett nyilatkozott. Az ellenzés csupán a kifogásolt szaka-
szok enyhítésére és a sérelmes intézkedések kihagyására 
szorítkozott. 

A főrendiház május 10-iki ülése nagy érdeklődéssel 
tárgyalta a törvényjavaslatos. A pártok teljes erővel föl-
vonultak, a közönség tömegesen ellepte a karzatokat. 
Vaszary Kolos hercegprímás szólt először es a javaslatot 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadhatónak nyilvánította, 
de formás beszédében nyugodt, tárgyilagos érveléssel 
egyszersmind rámutatott ama sérelmes intézkedésekre, 
melyek, midőn az »egy házi izgatás«-nak elejét akarják 
venni, ugyanakkor mélyen belenyúlnak az egyház és a 
lelkészek szabadságába. Utána Samassa József egri ér-
sek bár a javaslatot általánosságban szintén elfogadja, 
de sajnálatát fejezi ki ama rendelkezések fölött, melyek 
az egyház és a papság »legszentebb jogai megtámadá-
sára vezetnek, a mennyiben homályos és különfélekép 
értelmezhető tartalmuk mellett a ókeresztény igazságok« 
hirdetése és a szentségek szabad kiszolgáltatása elé kor-
látokat emelnek s melyek által az állam oly térre csap 
át, hol csak az egyházat illeti meg az intézkedési jog.* 
Majd a részletes tárgyalásnál Schlauch, Lőrinc, bibornok 
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a sérelmeseknek itélt 9., 170. és 171. §-ok kihagyását 
indítványozta, azzal is argumentálva, hogy a római kath. 
egyház ellen való küzdelmet még az egységes és hatal-
mas Németország sem bírta ki. Esterházy Miklós Móric 
gróf pedig enyhítő módosításokat javasolt. Leghevesebben 
és valóságos néppárti tónusban szólt Majláth Gusztáv 
gróf, az erdélyi harcias római kath. püspök, a ki azt 
a tételt állította föl, hogy a papnak kötelessége politizálni 
a szószéken, minden olyan dologban, a mely az egyház 
beléletével és a keresztyén érzülettel összefügg. Pártolja 
a Schlauch törlési indítványát. Hasonló szellemben argu-
mentált Zichy Nándor gróf, a ki az Esterházy M. M. hatá-
rozati javaslata mellett nyilatkozott. 

A javaslatot ellenző nyilatkozatokkal szemben az 
általános vitában Széli Kálmán miniszterelnök, Ernuszt 
Kelemen, Gyürky Ábrahám gróf, Solymosi Ödön báró 
emeltek szót a javaslat mellett, a részletes vitában Széli 
Kálmán miniszterelnök és Plósr Sándor igazságügymi-
niszter védték a javaslatot. 

A vita eredménye az lön, hogy a főrendiház a 
kúriai bíráskodásról szóló törvényjavaslatot a képviselőház 
által átküldött'szövegezésben általánosságban egyhangúlag, 
részleteiben pedig mintegy 50-—55 főnyi szótöbbséggel 
változatlanul elfogadta. 

Jövőre tehát még inkább szem előtt kell tartani az 
Úr szolgáinak a pasztorális intést: Papok, a szószékről 
ne politizáljatok! 

Krónikás. 

K Ü L F Ö L D . 

Az angol egyházi életből. 
Az angol szabad egyházak kongresszusa ez évben 

Liverpoolban lőn megtartva. Közel 1200 küldött jelent meg 
ez impozáns gyűlésen. A gyűlés tárgysorozatának egyik 
fontos kiemelkedő pontját képezte az egyesült szabad 
egyházak állásfoglalása az államegyház épületét mind-
jobban alá aknázó neromanizmus vagy jobban mondva 
romanizmus ellen. 

A szabad egyházak egyik kitűnő vezérfia, dr. Clifford 
a lelépő kongresszusi elnök mondott e tárgyban különösen 
figyelmet érdemlő beszédet. Hangsúlyozta, hogy kedvezőbb 
alkalom még nem kínálkozott a szabad egyháziak részére 
arra nézve, hogy az egész nép szivét megnyerjék, mint 
e pillanat, midőn a hivatalos egyház püspökei tétlenül, 
illetve tehetetlenül állanak romanizáló papjainkkal szem-
1 en. Felhívta'az anglikán egyház evangéliumi irányt követő 
híveit és papjait, hogy csatlakozzanak hozzájok e nagy 
vallási és nemzeti küzdelemben. 

A lelépő elnök után az új, ez évi elnök dr. Macken -
nal mondott gyújtó hatású beszédet, melynek főtárgya 
szintén az volt, hogy sohasem volt még a szabad egyhá-
ziaknak oly kedvező alkalmuk arra. hogy a nép szivéhez 
férkőzzenek és igazi »nemzeti egyház* legyenek, mint 
most, midőn oly sokan elfordúlnak a pápáskodó állam-
egyháztól. 

A gyűlés további folyamán a bel- és külmissziói 
munkásság lehetőleg egyöntetűvé tételét beszélték meg 
az előadók előterjesztései alapján. 

A közös harcban és harcra egyesült nonconformista 
egyházak együttműködésének eredménye és tanújele a 
mult hó folyamán megjelent új káté, — free church 
catechism — mely 52 kérdésben tárgyalja a hitforma, a 
tíz parancsolat és az úri ima magyarázatát, a szabad egy-
háziak legkiválóbb theologusai együttesen szerkesztették, 

Dr. Fairbairn, az oxfordi presbiteriánus mannsfield 
collegium igazgatója, visszatért indiai útjából. Nemcsak 
Calcuttában, hanem Madrasba is, hol a skót szabad egy-
háznak kollégiuma van, öt felolvasast tartott »Vallások 
és a Vallások filozófiája* címmel, melyek rövid idő 
alatt könyvalakban is megjelennek. Természetesen leg-
többet foglalkozott a budhizmussal, a keresztyén vallás 
ezen » v e t é l y t á r s á v a l K i m u t a t t a ennek gyenge oldalait 
és világnézletének tarthatatlanságát. — A felolvasásoknak 
az alapító intenciója szerint apolegetikus irányuk és jel-
legük volt. A hallgatóság között Madrasban is számos 
előkelő hindu tudós és hivatalnok volt, kikre a felolva-
sások mély hatást gyakoroltak. 

* 

Smith György Ádám, a glasgowi free church college 
fiatal tanára, Drummond Henrik életirója tartja ez évben 
a yale-i egyetemen a Beecher-féle Peabody által alapí-
tott felolvasásokat, melyeknek tárgya, mint tudva van, ho-
miletikai. Smith nem csak kitűnő héber tudós, hanem a 
szabad egyház legkitűnőbb szónokainak egyike és így fel-
olvasásai elé úgy hazájában, mint Amerikában nagy ér-
deklődéssel néznék. 

* 

Londonnak most Parker József, a - City Temple« 
congregatiónalista lelkésze, a leghíresebb hitszónoka, s 
mint egykor Spurgeon, most az ő beszédei is megjelen-
nek hétről-hétre nyomtatásban. Ilyen alakban jelennek 
meg már évek óta Maclarennek, a manchesteri hírneves 
baptista lelkésznek beszédei is, ki hetven éves kora dacára 
is még mindig ifjúi hévvél és lelkesedéssel hirdeti az 
evangéliumot. 

* 

Spurgeon hires templomának újból való felépítése 
már most rövid idő alatt meg fog történni. Még »csak« 8 
ezer font hiányzik, ezt jelentette Spurgeon fia és utóda az 
exeter hall-i összejövetelen, hol Sir Williams György, az 
ifjúsági egyletek elnöke elnökölt. Számosan rótták le itt 
is kegyeletök adóját a »Metropolitan Tabernacle« alapí-
tójának felejthetetlen emlékével szemben. Az elnök 100 
fonttal nyitotta meg az adakozások sorát. Az új templom, 
mely szebb és célszerűbb beosztású leend, mint a regi, 
45 ezer fontba fog kerülni. 

* 

Az angol vallásos társadalom már a gyermekek 
lelkébe igyekszik bele csepegtetni a biblia és ennek ter-
jesztése iránti szeretetet és áldozatkészséget. Mintegy 
kétezer gyermek, gyűjtő és adakozó, gyűlt össze a lon-
doni Guildhallban a brit és külföldi bibliaterjesztő tár-
saság 95. »születésnapján. Mrs. Bishop, a bátor utazónő 
tartott itt az ifjúságnak vonzó és érdekes előadást uti él-
ményeiről. Kiemelte ebben, hogy mindenütt, a hol járt , 
Chinában, Japánban, Koreában, reá akadt a társaság mű-
ködésének nyomaira. Elmondta, mily örömmel töltötte 
el, midőn az épülő nagy szibériai vasút egyik állomásá-
nak várótermében egy orosz nyelvű új-testamentumot 
talált. A lordmayor, ki teljes ornátusaban jelent meg, volt 
a házi gazda. , 

A gyermekekhez intézett beszédében elmondta, hogy 
a biblia a társaság kiadásában most már 320 nyelven 
jelenik meg és eddig már 150 millió példányban lőn 
kiadva. 



Angliában eddig még minden újság megtartotta a 
vasárnapi munkaszünetet és vasárnap egyetlen lap sem 
jelent meg. Most a »Daily Telegraph* című elterjedt napi-
lap akar rést ütni e tiszteletreméltó szokáson. A vallásos 
társadalom azonban bizonyára elejét veszi emez újításnak 
azzal, hogy boycottolja azon lapot, mely a munkaszüneten 
sérelmet ejt. 

* 

Az ujabbkori angol evangélisták közül senki sem 
gyakorolt nagyobb befolyást, különösen az ifjúság gon-
dolkozásmódjára, mint az oly korán, férfikora delén el-
halt Drummund Henrik. Könyvei minden művelt nyelvre 
le vannak fordítva és száz- meg százezer példányban 
forognak közkézen. A túlzó orthodoxok. a haerezisre 
vadászok, mint őket hívják^ megtámadták ugyan tbeoló-
giai irányát, mely különösen legutolsó, Evolution of man, 
az ember fejlődése című munkájában erősen a Darwiniz-
mus felé hajlott, de azt mindenki elismerte, mint _ élet-
irója is mondja, hogy krisztusi életet élt s hogy az » Úrnak 
háza iránti forró szeretet* emésztette fel oly korán élté-
nek erejét. Valóban a kiknek, mint nekem is, — alkal-
muk volt őt a nyilvános évek vége felé hallani az edin-
burghi »odd fellows hall«-ban azok előtt bizonyára felejt-
hetlen marad az ő fenkölt nemes gondolkozását és éle-
tét hű tükörként feltáró egész megjelenése és eltörölhetlen 
az a benyomás, melyet egész lénye és a keresztyénséget 
oly megnyerő és meggyőző alakban feltüntető élőadása 
gyakorolt. 

Angliában sietnek, talán túlságosan is, az elhunyt 
jelesek életirásával. A csak mult évben elhalt Gladgtone 
életrajzán már javában dolgozik hű követője és elvtársa, 
Morley János, Voltaire angol életirója, Morley az ú. n. 
agnosticus irány híve és így sokan félnek, hogy e »hiva-
talos* életiró nem fogja a grand old man jellemének 
mélyen vallásos vonását kellőleg méltányolni és feltüntetni. 

* 

A methodisták praktikus intézménynyel készülnek a 
századtól elbúcsúzni és az új század küzdelmeibe belépni. 
Egy millió fontnyi emlékalapítványt készülnek gyűjteni, 
olyformán, hogy minden methodista egyháztag egy fontot 
gyűjt, illetve adományoz a »methodist millión fund« ra, 
eddig mintegy háromszáz ezer font van együtt. 

* 

A skót szabad és az egyesült presbyteri egyházak 
rövid idő alatt egyesülni fognak. A két egyház synodusa 
elvileg már a mult évben kimondotta az egyesülést, de 
most az ügy a presbyteriumok, — egyházmegyék — 
előtt van, ezeknek szavazata fog dönteni. A legtöbb pres-
byterium az egyesülés mellett határozott már eddig is 
úgy, hogy a májusi nagy gyűléseken e régen vajúdó ügy 
kedvező s kívánatos elintézést fog nyerni. Az egyesülés 
ellen leginkább a skót felföldi egyházak és papok nyilat-
koznak. A két egyház között kölönben sem liturgiái, 
sem egyházkormányzati tekintetben semmi különbség 
nincs. 

* 

Mindig rossz dolog az, — elégszer volt ez hangoz-
tatva e lap hasábjain is, — ba az egyházi dolgokat a poli-
tika érdekkörébe vonják vagy mondjuk alacsonyítják. 
Ilyen rosz dolog, hogy a kincstár első lordja, Balfour, ki 
különben buzgó protestáns ember, az íreknek kedvezni 
akarván, állampénzen katholikus egyetemet szándékozik 
Dublinban felállítani. A magasabb pártpolitika ezen kísér-
lete ellen az ír protestánsok persze hevesen küzdenek. 

Carlyle életében a negyvenes években volt virág-
jában az ú. n. puseyismus, több pap és főrangú áttért 
akkor nyíltan is a pápás egyház kebelébe, sokan elvesz-
tették akkor is fejőket és a protestantizmus jövőjében 
vetett bizodalmukat, de a »chelsea-i próféta* így szólt e 
dolgokra vonatkozólag: »A pápaság építhet új kápolnákat, 
de a pápaság ide a szabadság földjére vissza nem jöhet, 
hogy itt-ott hódít és tért nyer ? — a tenger azért apad ; 
a hullámok ide s tova ringanak, — egy kis ideig, felü-
letesen nézve, azt hiszed, árad, de nézd meg jól és figyel-
mesen és reájössz csalódásodra. A protestantizmus nem 
halt meg és nem halhat meg oly könnyen, mert élet lük-
tet és pezseg benne, élet, mely minden jónak és nemes-
nek szülője volt a múltban és leend a jövőben is*. Bizony 
a hol az >életnek* olyan jelenségeit látjuk, mint a pro-
testáns egyházakéit Albion földjén, ott az eszmék, külön-
féle törekvések csalóka hullámverései között tudjuk, hogy 
mégis csak apad; — protestáns tudós, áldozatkészség 
szabadságszeretet mind »hands offc-ot kiáltanak a pápa-
ság nagyhangú fellépésével szembe. 

Pap István. 

IRODALOM. 
** Sár i néni . Egy kép a népéletéből. E címen irta 

meg Keresztesi Samu, budapesti ref. vallástanár egy nagy 
családú, Istenben bízó és szorgalmasan munkálkodott 
szegény özvegy asszonynak a történetét, — szépen, épí-
tőén mutatván fel abban, hogy az Isten nevében foly-
tatott szorgalmas munka s a gyermekeknek okos nevelése 
miként tehet nagygyá, erőssé egy elárvult családot. A kis 
elbeszélésnek érdeket kölcsönöz az a tény, hogy a szerző 
abban egy való történetet dolgozott fel. A szépen, élve-
zetesen megirt kis elbeszélést, a mely vallásos-épitő irány-
zatánál fogva kiválóan alkalmas a nép között való ter-
jesztésre, melegen ajánljuk lelkésztársaink és tanítóink 
figyelmébe. A most folyó konfirmáció alkalmával kedves 
kis ajándék lehetne minden gyermekre nézve. A kis fü-
zet ára 5 kr., kapható szerzőnél (Budapest, VII. Dem-
binsky u. 30.) 

** Ünnepi E g y h á z i Beszédek. Irta Tompa Mihály, 
I. kötet. Sajtó alá rendezte S. Szabó József debreceni 
főiskolai tanár. Miskolc, 1898. Ferenczi B. kiadása. — E 
beszédeket maga Tompa, a költő-léikész, eredetileg nem 
szánta a nyilvánosságnak. í rásban is kinyilvánította ezt 
a szándékát, mely a kézirat-csomóra tett sajátkezű ^Érte-
sítés és figyelmeztetés*-éből látható, mit a kiadó is le-
nyomatott. »Belbecsökre ezen beszédeknek, írja Tompa, 
keveset adok. Napi, házi szükségre készültek s nem is 
úgy mondottam el. Életem vége felé, kór által gyötörtetve 
hánytam össze. Sok van ebben másé, kölcsönzött, átdol-
gozott. s meg sem jegyezhetném, melyik eredeti, melyik 
nem. Olyan is van, mely már valahol megjelent, vagy 
három füzet papi dolgozatomban benfoglaltatik. Azért 
ha valaha valaki azt a bátorságot venné magának, hogy 
e dolgozatokat nevem alatt világ elé bocsássa, az jártas 
legyen a prédikációkban s ügyesen csináljon mindent, mert 
óvást teszek mindennemű tévedés és baklövés ellen, ne-
hogy az nekem legyen tulajdonítva,* — Szerzőnek ezt 
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a figyelmeztetését S. Szabó lelkiismeretes gondossággal 
megtartani igyekezett. A »kölcsönzött és átdolgozott* 
beszédekre rá van jegyezve a forrás, a másutt már meg-
jelent tizenegy beszéd nincs felvéve a reliquiák közé. A 
kölcsönzöttek legtöbbjének alapeszméjét szerző a Siegel 
»Homiletischer Ratbgeber« c. munkájából merítette, s 
ezek nem is kidolgozott prédikációk, csak vázlatok. Ezen-
túl. mondja S. Szabó, »tisztem és lelkiismeretem tiltott 
azokból valamit elvenni, vagy valamit hozzájuk tenni. 
A beszédek minden izükben Tompáéi; én, az irodalmi 
közszokást követve, csak címekkel láttam el azokat, igye-
kezvén, hogy a címek lehetőleg megfelelők s találók le-
gyenek.« A hátrahagyott beszédek értékéről S. Szabó azt 
jegyzi meg, hogy azok nem oly nehéz tartalmúak, nem 
oly súlyosak, mint a Tompa saját kiadású papi dolgoza-
tai ; a minek oka az, hogy a saját kiadású beszédeit 
Tompa a mikor kiadta, átdolgozta, itt-ott mélyítette, ta-
pasztalati bölcselettel telítette. Hátrahagyott beszédei 
S. Szabó szerint, »nem kevésbé duzzadnak a gondolatok 
bőségétől, de a forma, melyben azok megjelennek, könv-
nvebb, a nélkül, hogy az a szín, íz és eredetiség, mely 
Tompa egyéniségének saját ja, belőlük hiányoznék. Tompa 
szól azokban hozzánk, a ki el van temetve, de mégis 
él ; nem dohos síri szag, de az örök életnek, a halhatatlan-
ságnak üde szellője árad ki belőlük. — Eddig S. Szabó 
kegyeletes méltatása. Mi csak azt teszszük hozzá, hogy a 
121 lapnyi csinos kiállítású kötetben 22 ünnepi beszéd és 
vázlat foglaltatik, melyek között 5 újévi, 3 húsvéti, 4 pün-
kösdi, 7 karácsonyi és 2 ó-évi. A füzet ára nincs je-
lezve, megrendelhető a kiadónál Miskolcon. (F.) 

** Az Olcsó Könyvtár új füzetei. A Gyulai Pál 
szerkesztette ismeretes vállalat ismét gazdag sorozattal 
gyarapítja népszerűségét. Az 1082—1089. sz. Occioni 
Onorato kiváló olasz tudós munkáját közli A latin iro-
dalomtörténetet, mely népszerű ismertetése a klasszikus 
latin literaturának. Á könyv jó szolgálatot fog tenni az 
iskolának és a nagy közönségnek egyaránt. Az 1090— 
1101. sz. FLardy Tamás Otthon a szülőföldön című regé-
nye, az angol regényirodalom egyik legszebb alkotása. 
Csupa erő, szín, hangulat. Dumas Kean-je (1102—1103. 
sz.) minden nagy színész műsorában szerepel, a franciák 
legkiválóbb modern színműírójának nálunk eddig könyv-
alakban meg nem jelent munkája. A magyar társas élet 
kedves világába vezet Bérezik Árpád vígjátéka Mai divat 
(1104- -1105 . sz.), mely annak idején a Nemzeti Szinház 
pályadíját nyerte el. Gsiky Kálmán a nagy magyar tör-
vényalkotót méltatja Werbőczy István és Hármaskönyve 
(1106. sz.) című kitűnő tanulmányában. Margalics Ede, a 
délszláv népköltészet érdemes átültetője, a Králjevics Már-
kóról szóló XIV. és XV. századi népballadákat fordította 
le (1107—1110. sz.) igen sikerülten. A következő kettős 
szám (1111—1113.) az új német színműirodalom egyik 
népszerű alkotását mutatja be: Halbe Földanyánk cimü 
drámáját , míg a sorozat utolsó darabja (1114—1115. sz.) 
Pálffy Albert, egy érdekes novellája, A 63. sz. I—gy. p. 
című, különös címmel. Az Olcsó Könyvtár egyes számai 
10 krajcáronként külön is megszerezhetők a kiadó 
Franklin-Társulatnál és minden hazai könyvkereske-
désben. 

E G Y H Á Z . 

Az erdélyi egyházkerület rendes közgyűlését 
f. hó 25-ére tűzte ki báró Bánffy Dezső első főgondnok. 
A közgyűlés tárgysorozata az igazgató-tanács megállapí-
tása szerint a következő lesz: Emlékünnepély néhai Szász 
Domokos püspök fölött, mikor az imát Dr. Bartók György 
püspök, az emlékbeszédet Kenessey Béla theologiai igaz-
gató tar t ja ; az űj püspök ünnepélyes fölavatása és beik-
tatása, a mit Antal Gábor dunántúli püspök végez; az 
úgynev. hetes bizottság javaslatai, melyek az egyházke 
rület vagyonügyi állapotára és konszolidációjára vonat-
koznak ; űj lelkészek fölavatása, a mit az űj püspök 
végez; egykázkerületi főjegyző választása, a mit erdélyi 
szokás szerint maga az egyházkerületi közgyűlés eszközöl. 
A sok érdekes mozzanatot igérő közgyűlés elé nagy érdek-
lődéssel néznek erdélyi hitfeleink, a főjegyzőválasztás 
pedig már is élénken foglalkoztatja a közgyűlési tagokat. 
Jelöltekben nagy a bőség. A közgyűlés legtekintélyesebb 
elemei Kenessey Béla theologiai igazgató mellett foglaltak 
állást; a marosvidéki választók Elekes Viktor gyulafehér-
vári lelkészt és esperest jelölik; akolozskalotai esperesség-
ből többen Dézsi Gyula esperesük mellett léptek akcióba, 
emlegetik még Sándor János nagyenyedi esperest is. 
Irányadó körök a személyi tulajdonságok mellett abból 
az okból, hogy az űj püspök által inaugurált békeakció 
a személyi kérdésekben is kifejezésre jusson, dicséretes 
egyetértéssel Kenessey Béla körül sorakoznak. Majd a 
választás eredménye megmutatja : helyes-e a mi jelenlegi 
értesülésünk. Hogy ez a választás Erdélynek javára vál-
nék s hogy ezt mi is forróan óhajtjuk, az bizonyos! 
Faxit Deus! 

E sorok kiszedése után a főjegyző választásra vonat-
kozólag még a következőket írják Lapunknak : Nagy-Enyed 
környékén a volt Bartók-párt egyik legkomolyabb és leg-
érdemesebb jelöltje, Sándor János miriszlói tudós lelkész 
és esperes nagyszámú híveinek ellenzése dacára a főjegyző-
jelöltségről Kenessey Béla javára visszalépett. A gör-
gényi egyházmegyei választók szintén abban állapodtak 
meg, hogy ha esperesük, Tavaszi József megválasztása 
nem vihető keresztül, ők is Kenessey Bélára szavaznak. 
Kolozsvárról pedig egy »Meghivó«-t kaptunk, mely a 
Kenessey Béla pártját f. hó 12-én jelölő értekezletre hívta 
össze. A »Meghívó* Kenessevt a főjegyzői állásra »min-
den tekintetben képesített és a jelen viszonyok között 
legmegfelelőbb egyénnek* tartja. A népes értekezletet 
dr. Vályi Gábor, báró Bánffy Ernő, dr. Gidófalvy István, 
dr. Szádeczky Lajos, Parádi Kálmán stb. hívták össze és 
az egyházkerület minden részéből számosan csatlakoztak 
a Kenessey jelöléséhez. 

Budapesti ev. egyházunk köréből. A pesti ág. 
hitv. ev. magyar egyházközség most tartotta meg rendes 
évi közgyűlését. Tárgyalás alá vették a presbitériumnak 
a lelkészi körök fölállítását célzó javaslatát. A közgyűlés 
elfogadta e javaslatot, a mely szeptember 1-én lép életbe. 



E javaslat szerint a főváros pesti oldala 6 lelkészi körre 
osztatik, melyekben a hitoktatók hónaponkint egy isten-
tiszteletet tartanak. Az istentisztelet megtartására a fővá-
ros tanácsa hat községi iskolát engedett át. 

A magyarhoni ág. hitv. evangélikus főgimnáziumi 
vallástanárok július hónapjában Budapesten a Deák-téri 
gimnázium dísztermében kongresszust tartanak. 

Május 11-én, áldozó-csütörtökön volt a Deák-téri 
templomban a pesti ág. hitv. ev. magyar egyház konfir-
mációja. Az ünnepi istentisztelet délelőtt tíz órakor kez-
dődött az ünnepi beszédet Horváth Sándor lelkész tartotta 
és ő végezte a gyermekek ünnepélyes konfirmációját is, 
melyei a nagyszámú közönség nagy meghatottsággal né-
zett végig. 

Az erdé ly i püspöki c ím. A gyulafehérvári római 
kath. püspök címét gróf Majláth sürgetésére a kultuszmi-
niszter külön rendeletben * erdélyi püspök*-ve változtatta. 
A változtatás a reformációt megelőző időből való régi 
írásokra való hivatkozással történt, mit a klerikális sajtó 
örömmel üdvözölt. Annál hevesebben tiltakozik ellene 
mindkét hitvallású evang. egyházunk sajtója és megsértett 
egyházi öntudata. A »Siebenb, Deutsches Tagblatt« heve-
sen és jogosan tiltakozik az »erdélyi püspök* cím ellen, 
mert ez Erdély református és Erdély lutheránus püspö-
kének, s az unitárius püspök egyházjogi állásának egyenes 
negaciója. Az erdélyi rendek már 1743-ban is erélyesen 
és sikeresen tiltakoztak az »erdélyi püspök' cím ellen és 
1838-ban szintén és nem eredménytelenül. Az »Erdélyi 
Prot. Lap«, az ottani reformátusok hivatalos közlönye 
pedig így ír e dologról: Tiltakozunk az ellen, hogy a 
gyulafehérvári r. k. püspök »Episeopus Transsylvaniae* 
címet viseljen. Mert ez a cím nem mond igazat. Mert ez 
a cím a protestáns egyház negaciója akar lenni. A mi-
niszteri rendelet régi okiratokra hivatkozik. Kérem, régi 
okiratok alapján az egész világot föl lehetne forgatni. 
Csakhogy törvények tekintetében nem a legrégibb, hanem 
a legújabb törvények az irányadók. Mi az »erdélyi püs-
pök« cím deklarásában nem nyugszunk meg stb. stb. 

Egyházi értekezlet tartatott Kábán a debre-
ceni egyházmegye^ részéről. A népes értekezleten jelen 
voltak Kiss Áron püspök és gróf Dégenfeld József egy-
házkerületi főgondnok is. Az összejövetel istentisztelettel 
kezdődött, melyen Szele György bakonyszegi lelkipásztor 
prédikált magvasan, erőteljesen és nagy hatással. Szánt-
satok új ugarat, mondá Hozseással (X: 12), mert ideje 
megkeresnetek az Urat, hogy eljöjjön hozzátok és igaz-
ságnak esőjét adjon nektek. Az értekezletet Dávidházy 
János esperes-elnök nyitotta meg, lelkesen fejtegetve 
az egyházi értekezletek ama fő célját, hogy a keresztyén 
vallás-erkölcsi életet^ társadalmilag erősítsék és ápolják. 
Azután Nagy Lajos konyári lelkész tartott fölolvasást 
az egy szükséges dologról, mely ma is a Megváltó iránti 
lángoló szeretet. Egyedül ez képes meggyógyítani egyházi 
életünk számtalan betegségét, pótolni anyagi erőink fo-
gyatékosságát. A hatalmas és igaz fejtegetés mély benyo-
mást tett a nagy hallgatóságra. A második felolvasó 

Sinka Sánflor debreceni főgimn. igazgató volt, ki val-
láserkölcsi és egyházi életünk fogyatékosságait mutatta 
ki. Hibáztatta, hogy hitfeleink közül mily kevesen és 
mily kevéssé ismerik a' bibliát, mely nélkül nincs élő 
keresztyénség; helytelenítette az imádságtól való idegen-
kedést, mikor az imádság a keresztyén lélek lélekzetvétele 
és az erkölcsi élet üdítő harmata. Ezért feltétlenül szük-
ségesnek tartja, hogy visszatérve a keresztyénség elha-
nyagolt evangéliumi alapjára, erős, öntudatos, vállvetett 
egyháztársadalmi tevékenység által hódítsuk vissza a hide-
gülő lelkeket s keltsük életre a meglankadt egyházi 
közszellemet. Végül Dávidházy János esperes szép záró 
szavaival a lelkes és termékenyítő értekezlet berekeszte-
tett. — Nagy örömmel regisztráljuk az örvendetes tényt, 
hogy hajnalodik, virrad, mozdul, pezsdül az élet a ref. 
Sionban. Egyszersmind »eszméink diadalát« is köszöntjük 
a lélekben és testben egyaránt egészséges egyházi érte-
kezlet működésében. Csak kitartás a jó úton: Isten ál-
dása lesz az ily derék munkán! 

Orgonaavatás . A tószegi református gyülekezet az 
egyház híveinek adakozásából új orgonái rendelt, a mely-
nek május 7-én számos környékbeli református deputá-
ció jelenlétében volt a fölavatása. Az avatóbeszédet Takács 
József ceglédi ref. lelkész mondta, majd Ádám Kálmán 
esperes dicsérte meg a gyülekezet áldozatkészségét. A 
gyülekezet énekét először Nagy Sándor, kisérte az új or-
gonán. Délben társasebéd volt. 

I S K O L A . 

Budapesti református főiskolánkban az évzáró 
vizsgálatok következőleg tartatnak meg: 1. a főgimnázi-
umban az írásbeli érettségi vizsgálatok május 15-én veszik 
kezdetöket, a szóbeli érettségiek pedig junius 19. és követ-
kező napjain tartatnak. Az I—VII. osztályok osztályvizs-
gálatai junius 10. és következő napjain lesznek; a magán-
vizsgálatok junius 17-én. 2. A theologiai akadémiában a 
német nyelvi vizsgálat május 15-én íartatik ; a záró 
kollokviumok május 26-tól junius 14-ig tar ta tnak; a záró 
vizsgálatok pedig junius 15. és 16. napján. 

Tanári pályázatok budapesti főgimnáziumunk-
ban. A mult hónapban meghirdetett két tanszékére buda-
pesti ref. főgimnáziumunknak a kitűzött határidőre beér-
keztek a pályázatok, melyekből a tanári kar immár meg 
is tette az ajánlatokat. A természettan- számtani tanszékre 
négy pályázó közül első helyen Ellend József sárospataki 
főgimnáziumi rendes tanárt ajánlja, mint kiváló fizikust 
és nagysikerű pedagógust. Azután Ábrahám István hajdú-
nánási gimnáziumi rendes tanárt, kinek tanári képesítése 
nem áll hátrább az Ellendénél, de képzettsége inkább 
mathematikai, mig a betöltendő tanszék főtárgya a fizika. 
Kunfalvi Rezső zala-egerszegi állami főgimnáziumi tanárt 
szintén képesítettnek és a megválasztatásra jogosultnak 
tartja a tanári testület, de az előbbiek mellett csak 
harmad sorban. Virág Oszkár alapvizsgázott tanárjelöl-
tet, minthogy ő a rendes tanárságra még nincs képesítve, 



ez alkalommal nem tartja figyelembe vehetőnek, de ki-
emeli biztos tudását és a tanításban való ügyességét, a 
minek ez év folyamán teljesített helyettesi szolgálata alatt 
kiváló tanujeleit adta. — A gör.ö-latin tanszékre rendes 
tanári képesítéssel biró egyén egy sem pályázott; helyet-
tesi tanári alkalmaztatásért azonban egy oly pályázó fo-
lyamodott, a kit a tanári kar egyhangúlag ajánl. Marton 
Lajos rimaszombati gimnáziumi helyettes tanár, ki a 
budapesti theol. akadémiának volt kitűnő növendéke, 
okleveles lelkész és theológiai m. tanár, ki a középiskolai 
tanári alapvizsgálatot is letette. — A valasztást az egy-
háztanács togja a legközelebbi ülésen megejteni. 

Szoborle leplezés . Mármarosszigetről í r ják: A ta-
nítványok és tisztelők adakozásaiból Mármarossziget 
közönsége szobrot állított Szilágyi Istvánnak, az ev. ref. 
líceum egykori igazgatótanárának, a ki nevét félszázados 
irodalmi működéssel is emlékezetessé tette. E szobrot 
május 7-én leplezték le. Az ünnepség ifjúsági énekkel 
kezdődött, azután Szikszay Zoltán lelkész, a szoborbizott-
ság elnöke mondott alkalmi beszédet. Darvay Béla városi 
főjegyző, a város nevében átvette gondozás végett a 
szobrot ; Vékony Antal főgimnáziumi tanár pedig alkalmi 
ódáját szavalta el. Végül György Endre az Akadémia 
nevében és Erdős József dr. a debreceni aima-mater összes 
tanárkarának nevében megkoszorúzták a sok más ékes 
koszorúkkal is töldiszített szobrot. A ünnepséget este a 
jogász ifjúság hangversenye fejezte be. A szobrot Tóth 
András debreceni szobrász készítette. 

Protestáns felsőbb iskola Kőszegen. A jövő 
1899/1900-dik iskolai évben internátussal összekötött négy 
osztályú felsőbb leányiskola nyílik meg a Kőszegen dunán-
túli ág. hitv. evang. egyházkerület áldozatkézségéből. Az 
intézet megnyitásával régi vágya teljesül a dunántúli 
protestáns intelligenciának, mely eddig sajnosan nélkülözte 
az egyházias nőnevelés emez eszközét. Az intézetről kia-
dott értesítést nem sokára egész terjedelmében közöljük. 

A h a t o sz tá lyos és az i smét lő o k t a t á s törvény-
szabta szervezésének tárgyában a közoktatási miniszter 
nagyfontosságú rendeletet intézett a törvényhatóságokhoz és 
a tanfelügyelőkhöz s egyszersmind fölkérte az egyházi 
főhatóságokat, is, hogy a rendeletben jelzett törvényelle-
nes állapotokat a saját hatáskörükben szüntessék meg. 
A rendelet teljes szövege a következő: 

Az 1897—98. tanévre vonatkozó népoktatási sta-
tisztika, adatokból arról győződtem meg, hogy az ország 
16,769 elemi népiskolaja közt levő 11.927 egy tanítós, 
osztatlan elemi iskoláknak csak 59 '8%-ában , — vagyis 
7142-ben, — a 4842 több tanítós osztott elemi iskola 
közt pedig ezek 7 6 7 % - á b a n , — vagyis 3713 elemi is-
kolában volt meg a törvényszabta hatéves mindennapos 
évfolyam: összesen tehát csak 10,854 elemi népiskolában 
6 4 . 7 % arányában tettek eleget az iskolafentartók az 
1868. évi 38. t.-c. 1. és 48. §-ai azon rendelkezéseinek, 
melyek szerint a mindennapi iskolázás hat évig tart, illetve 
a mindennapi iskolázás hat évfolyammal bír. 

Minthogy pedig a törvény ezen érintett rendelkezése 
nemcsak azt jelenti, hogy a tanköteles gyermek hat éven 
keresztül mindennapi elemi iskolába járásra szoríttassék. 
hanem azt is, hogy ezen hat évi idő alatt a népiskola 
számára előírt ismereteket a növendékek elsajátítsák, te-
hát azon kötelezett tantárgyakban, amelyeket a népiskola 
hat évi mindennapi tanfolyamára fölosztva, a törvény 
56. §-a értelmében kiadott tantervben osztályról-osztályra 

megjelöltettek és körülirattak, — kerekded, bejejezet!; ki-
képzést nyerjenek; — az elemi népiskolák mellől az 5. 
és 6-dik osztályoknak elhagyása, illetve a növendékeknek 
az 5-ik és 6-ik évfolyamnak megfelelő tantervszerű ki-
képzésének elmulasztása annal inkább törvényellenes álla-
potot képez, mert ekép egyes, az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
55-ik, illetve 11-ik szakaszában meglelölt kötelezett tan-
tárgyak, (minők: történelem, általános földrajz, polgári 
jogok és kötelességek, természettani tárgyak, gazdaságtan), 
melyeknek oktatását, a népiskolai tanterv az 5-ik és 6-ik 
iskolai évre szabja meg, az elemi népiskolai oktatás ke-
retéből kimaradnak s ezen hiánynyal az elemi népiskolai 
oktatás törvényszerű feladatát megoldani nem képes. 

Ugyancsak az 1897 — 98. tanévről egybegyűjtött 
adatokból meggyőződtem, hogy 16,761 népiskola közül 
csak 13,880 mellett volt ismétlő iskola, tehát a népisko-
lák 17'3 százalékában nem volt elég téve az 1868: XXXVIII. 
t.-c. 50. szakaszában foglalt azon rendelkezésnek, amely 
szerint a 12-ik évét betöltött s általában azon gyerme-
kek, kik a mindennapi iskola egész tanfolyamát bevégez-
ték, az ismétlő iskolába kötelesek járni. 

Az e részbeli hiány legfeltűnőbb a községi iskolák-
nál ; mert 1775 ilyen iskola közül csupán 575-nél és a 
felekezeti iskoláknál, mert 13,361 ilyen iskola közül 
10,779-nél volt ismétlő iskolai tanfolyam. 

Hivatkozással e végből a kir. tanfelügyelőkhöz az 
1874. évi julius hó 15-én 19,424. és 1877. évi augusz-
tus hónap 26-án 21,678. sz. a. intézett körrendeletre, fel-
hívom a közigazgatási bizottságott, hogy az elemi népis-
kolákban a törvényszerű egész hat évfolyamban az 5-ik 
és 6-ik osztálynak, továbbá az általános ismétlő, illetve 
az 1896. évi 60,764 sz. a. kiadott szervezet szerinti gaz-
dasági ismétlő iskolának keresztülvitelére minden jellegű 
iskolánál a leggondosabb figyelemmel legyen az 5-ik és 
6-ik osztály, valamint a három-évfolyamú ismétlő isko-
lázás bekozatalát elmulasztó népiskolák tanilóival szemben 
amennyiben azok felekezetiek, az illető egyházi főhatósá-
gokhoz forduljon, — s a szükséghez képest ide jelentést 
tegyen, — a menyiben pedig állami-, községi-, magán-
vagy társulati elemi iskolai tanítóknál tapasztalná e mu-
lasztást, amelyet az illetők p. o. az iskola fokozatos 
fejlődésével igazolni nem tudnának, ezen mulasztás meg-
torlására a maga rendes útján intézkedjék*. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Országos Árvaegylet f. hó 6-án 

dr. Kovácsy Sándor elnöklete alatt tartotta ez évi rendes 
közgyűlését. Jelen voltak Wagner alelnök, Bachat, Ballagi, 
Beniczky, Csengey, Darányi, Szilassy, Szontagh, Szőts, 
továbbá Antalné, Domanovszkyné, Habererné, Králikné, 
Liedemanné, Luxné stb. választmányi tagok és néhány 
rendes tag. Szőts Farkas rövid imádsága után dr. Horváth 
Zoltán egyleti ügyész olvasta föl a választmány 40-ik 
évi jelentését, melyben sok örvendetes dolog található. 
Az egyesület a lefolyt munkaévben az árvaházban 106 
bennlakó növendéknek, 60 fiű és 46 leánynak, nevelést 
és föntartást, 45 künnlakó árva segítségére pedig 2070 frtot 
fordított. Az egyesületnek a Wagner-alapítvány óta a 
mult esztendőben volt a legjobb aratása, mert alapítvá-
nyokban, adományokban és hagyományban 91,110 frt be-
vétele volt, miből a Blahunka-hagyomány kerek 80 ezer frtot 



fess. E hagyomány által az egyesület erőt és jogot nyert 
arra, hogy nemcsak árvákat, hanem elzüi'ött gyermekeket 
is védelmébe vehet s a mentő szeretetnek ezt a munká-
ját már a jövő évben megkezdheti. A jelentés Blahunka 
Ferenc életrajzát és arcképét kegyeletes szavak kísére-
tében közli. Az ő nagy alapítványán kívül jelentékenyebb 
alapítványokat és adományokat tettek a mult évben: néhai 
báró Hirsch Mórné Párisból 5000 írt, néhai Fltischmann 
Auguszta 3000 frt, dr. Wagner Géza 500 frt, Budapest 
Fővárosi Takarékpénztár 500 frt, Saxlehner Árpád 
500 frt, Bock Málé 400, a nők karácsonyi gyűjtése 
2610 frt 47 kr., a Prot. Egyházi és Isk. Lap gyűjtése 
408 frt 32 kr., Pesti H. E. Takarékpénztár 300 frt stb. 
Ám azért az egyesület rohamosan növekvő kiadásait a 
rendes folyó jövedelmeiből még mindig nem képes födözni. 
mert a mult évben is 4105 frt 77 krt volt kénytelen a 
rendkívüli bevételekből elkölteni. Rendes bevétele volt 
21,782 frt 62 kr., kiadása 25,888 frt 42 kr. Az egyesü-
let mult évi vagyongyarapodása 87,004 frt 54 kr., mi 
által az egyesület jelenlegi vagyona 449.917 frt 67 krra 
emelkedett, a miben az ingatlanok csak becsérték és nem 
folyó érték szerint vannak számítva. Közgyűlés e jelen-
téseket örvendetes tudomásul vette ; a beterjesztett szám-
vizsgálati jelentés alapján pénztárnoknak a felmentvénvt 
megadta ; a női választmánynak és Szőts Farkas indít-
ványára az elnökségnek is fáradságos és sikeres műkö-
déséért köszönetet szavazott; végül az alapszabályok mó-
dosítása iránt beterjesztett indítvány tárgyalását a jövő, 
rendkívüli közgyűlésre halasztotta. (F.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A római katholikus autonomia ügyében 

a 27-es bizottság az egész mult héten nagy buzgósággal 
tárgyalta a 9-es albizottság szervezeti javaslatát. A munka 
nagy és nehéz, s bizony nem megy egészen simán, a min 
nem is lehet csudálkozni. A római egyházban valódi auto-
nómiát szervezni: lehetetlenség; a nagyon szűkkörü, úgy-
szólván látszólagos önkormányzati szervezet is minden 
lépten-nyomon beleütközik az ismeretes három nagy 
nehézségbe, ú. m. az egyház hierarchiai szervezetébe, a 
mit a klérus nem adhat föl; a király legfőbb kegyúri 
jogaiba, melyekről az állam nem mondhat le; és a világi 
egyháztagok természetes jogigényébe, a mit szintén nem 
lehet a semmivel kielégíteni. Majd meglátjuk, mire men-
nek római kath. atyánkfiai ezzel a nagy és nehéz kér-
déssel. 

* Az Amer ika i zs idók között nagy vita támadt a 
fölött, hogy a szabbathot szombatról vasárnapra tegyék át. 
Egy zsinagóga el is fogadta azt az újítást, s az eredménye 
az lett, hogy a gyülekezet tagjainak száma néhány száz-
ról egyszerre 1500-ra emelkedett. (Cs.) 

* Szép hagyaték . Egy nem rég elhalt Morton 
nevű angol úriember fél millió font sterlinget (10 millió 
koronánál több) hagyott jótékony célra, még pedig egy 

negyed ré-zét a valdensi egyházra, másik negyedét a morva 
atyafiakra, a harmadikat a Chinai misszióra és a negye-
dik negyedet pedig több angol jótékony intézetre. (Cs.) 

* Egy exotikus keresztyén király halála. 
Egy derék afrikai néger király halt meg a minap. Kháma 
volt a neve s emlékét bizonyára áldani fogja népe. Még 
ifjú korában keresztyénné lett s hitéhez szilárdan ra-
gaszkodott, pedig sokat kellett, vallása miatt pogány 
apjától szenvednie. Legfőbb vágya az volt,! hogy hittérítő 
lehessen. Az uralkodásban atyja helyét 1872-ben foglalta 
el. Teljes erejével arra igyekezett, még pedig bámulatos 
sikkerrel, hogy a keresztyén király eszméjét megvalósítsa 
Népét kiművelte, a bálvánvimádásról leszoktatta, vala-
mint az iszákosságról is s alattvalóit a szomszéd népek 
példányképévé tette. (Cs.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Szűcs Antónia , a győri tanítónöképezde nö-

vendéke élete 17-ik évében f hó 6-án hosszas szenvedés 
után elhunyt. A korán elköltözött fiatal nő édes leánya volt 
Szűcs Dezső csajági lelkésznek és unokája Szúcs János 
mezőföldi esperes és Czike Lajos tatai esperesnek. Vigasz-
talás a nagyszámú kesergőknek, béke az elhunytnak 
hamvaira ! 

f K e r e k e s Sándor, a zilahi ev. ref. kollégium 
nyugalmazott tanára, f. hó 8-án 74-ik évében hosszas 
szenvedés után meghalt. Harminchat évig szolgálta a 
református nevelés ügyét, melynek a zilahi kollégiumban 
ügybuzgó és áldásos tevékenységű munkása volt. 1885. 
óta nyugalomban élt, sokat és hosszas ideig betegeskedve. 
Özvegye, öt felnőtt gyermeke és három unokája gyászolja 
halálát. Kerekes András zilahi ref. főgimnáziumi tanár 
édesatyját vesztette el az elhunytban. Haláláról a zilahi 
kollégium elöljárósága és a család külön gyászjelentést 
adtak ki. Béke hamvaira! 

Szerkesztői üzenetek. 
F. K. — Kecskemét . Köszönet a küldeményért. 

Mint látható, két külön közleményre osztottuk. Nemsokára 
a másik is jő. 

Zs. B. — Sárospatak . Közölni fogjuk, de meg-
felelő rovatjaink most nagyon el vannak foglalva. Kö-
szönet a figyelemért. 

S z a t h m á r i Gáspár. — M. Szép munka, elismerésre 
méltó törekvések. A terjedelmes tudósítást egy számban 
kívánjuk közölni. Most nem volt rá elég helyünk. Szives 
üdvözlet. 

B. I. — S. S. György. Megjöttek. Felhasználtuk. 
Nagyon helyes mederben foly az akció. A személy is a 
legrátermettebb. Isten áldása legyen a munkán. 



Pályázat tanítónői állásokra. 
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület kőszegi leány-

nevelő-intézetének két rendes és egy segédtanítónöi állására 
pályázatot hirdet. 

A rendes tanítónői állásokhoz kötött tárgyak : 
1. magyar nyelv, történelem és földrajz; 
2. francia nyelv, kézimunka, ének s testgyakorlat. 
A segédtanítónő által tanítandó tárgyak: német 

nyelv, földrajz, rajz és szépírás. 
A tanítónők kötelesek a megjelölt tárgyakat heten-

kénti 20 órában tanítani, azonkívül az intézet bennlaká-
sában a növendékek felett felváltva felügyeletet gyako-
rolni. 

A rendes tanítónők évi javadalmazása: 500 forint 
fizetés, szabad lakás az intézet épületében, téljes ellátás 
annak köztartásában s az országos törvény által bizto-
sított nyugdíj-jogosultság. 

A segédtanítónő évi fizetése — szabad lakáson és 
teljes ellátáson kivül — 300 frt. 

Pályázhatnak polg. isk. tanítónői oklevéllel biró ág. 
h. ev. tanítónők. 

A pályázni óhajtók felhívatnak, hogy vallásukat, 
életkorukat, képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és testi 
épségüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt s a dunán-
túli ág. h. e. egyházkerület iskolai bizottságához intézett 
folyamodásukat alulírott püspöki hivatalhoz f . évi junius 
hó 15-ig nyújtsák be. 

A megválasztott tanítónők állásukat f. é. szeptember 
hó 1-én tartoznak elfoglalni. 

Pápa, 1899. május 7. 
Gyurátz Ferenc, 

1—2 püspök. 

Pályázat tornatanári állásra. 
A sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó kollégium 

főgimnáziumánál rendes tornatanári állásra pályázat 
hirdettetik. 

Évi javadalma 800 frt fizetés. 5 ízben folyósítandó 
100 frt ötödéves korpótlék, 200 frt lakáspénz; a szol-
gálati korpótlékok kiutalásánál a más középiskoláknál 
rendes tanári minőségben töltött szolgálati évek 10 év 
keretén belül esetleg beszámíthatók lesznek. 

A hirdetett tanszékre a kinevezés, az állami segé-
lyezés ügyében kötött szerződés értelmében a vall. és 
közokt. m. kir. minisztérium jogkörébe tartozik. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, élet-
korukat, képzettségüket, eddigi szolgálataikat, védkötelezett-
ségüket és egészségi állapotukat igazoló okmányokkal 
felszerelt s a nagyméltóságú vallás és közokt. m. kir. 
miniszter úrhoz címzett folyamodványukat a sepsiszent-
györgyi ev. ref. Székely Mikó kollégium elöljáróságához 
1899. év junius hó 6-ig nyújtsák he. 

Csak ev. ref. vallású pályázók folyamodványai vé-
tetnek figyelembe. 

A kinevezett tanár állásában egy évi sikeres mű-
ködés után a felekezeti főhatóság ajánlatára minden to-
vábei pályázat kizárásával véglegesíttetik, a mikor is 
kötelezett tagja lesz az 1894. évi XXVII. t.-c. értelmében 
létesített nyugdíjintézetnek. 

A kinevezett tanár állását 1899. szept. hó l- jén 
tartozik elfoglalni. 

Az erd. ev. ref. egyházkerület igazgatótanácsától: 
Dr. Matyi Gábor, Dr. Török István, 

elnökhelyet tes . h. t. e. 

Pályázat tanári állásokra. 
A békés-csabai államilag segélyezett ág. hitv. ev. 

Rudolf-gimnáziumnál a jövő 1899—1900. tanévvel, a 
VlI-ik osztály megnyitásával, két rendes tanári állás töl-
tetik be : egy classica-philologiai s egy rajztanári, 1200 frt 
törzsfizetéssel, mely idővel 1400, illetőleg 1600 frtra 
emelkedhetik, továbbá 240', magasabb fizetési fokozatok-
ban 300 frt évi lakpénzzel és öt száz forintos ötödéves 
korpótlékkal, havi előleges részletekben. 

Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII. t.-c. értelmében. 
Megjegyzendő, hogy más intézetekben rendes tanári 

minőségben eltöltött évek a korpótlékokba részben, eset-
leg égészben beszámíttatnak. 

Ha a kijelölt szakokból okleveles és egyébként is 
alkalmatos tanférfiak nem jelentkeznének, nem oklevelesek 
is figyelembe vétetnek s 800 frt évi fizetéssel s 100 frt 
lakáspénzzel alkalmaztatnak, azzal a kijelentéssel, hogy 
mihelyt oklevelüket megszerzik s különben is beválnak, 
azonnal rendszeresíttetnek a rendes tanári fizetéssel. 

Ugyancsak pályázat hirdettetik egy tornatanítói 
állásra is, melynek javadalma 800 frt fizetés és 200 frt 
lakáspénz. Ezen állás betöltésénél csak középiskolai torna-
tanításra képesített egyének folyamodványai vétetnek 
figyelembe. 

A két tanszékre pályázók, kik csak ág. hitv. ev. 
vagy ev. reform, vallásúak lehetnek, — miután e két 
állás betöltése, a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr kinevezése alá esik, — a miniszter úrhoz, 
— a tornatanítói állásra pályázók a gimnáziumot kor-
mányzó bizottsághoz címzett s kellően felszerelt folya-
modásaikat ezen bizottság egyházi elnökéhez (igazgató-
lelkész) küldjék be, még pedig junius hó 5-ig bezárólag, 

A kinevezett, illetőleg megválasztott tanárok állo-
másukat augusztus hó 29-én tartoznak elfoglalni s köl-
tözködési költségeiknek részben való megtérítésére is szá-
míthatnak. 

Kelt Békés-Csabán, 1899. április hó 19-én. 

2—2 A gimn. bizottság elnöksége. 

Felelős szerkesz tő : Szőts F a r k a s . 
F ő m u n k a t á r s : H a m a r István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS, fts KIR . UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPKSTRN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S7A'rl ics/ . ( í f!tég: 

IX, kérni let, Kálvltitf-r 7. szám,, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiiuló>liivatal : 
llormjánsnhu Viktor kfiiii/vkereshedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet, dijak intézendök. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő és l ap 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 : 
HORNYÁNSZIvY V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ara : 

Félévre: 4 frt tíO kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára tíO kr. 

A Szentlélek kitöltetéséről. 

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ma-
gasztos ünnepe, a mikor beteljesült az ős prófécia: 
kitöltőm Lelkemet minden élő testre ós prófé-
tálnak a ti fiaitok ós leányai tok; véneitek ál-
mokat álmodnak ; ifjaitok pedig látomásokat lát-
nak (Joel 2: 28.). Az első Pünkösd napján pedig: 
»mikor valának mindnyájan egy akarattal együtt, 
akkor nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendülése, mely eltölté az 
egész házat. És látának kettős tüzes nyelveket 
és üle mindenikre azok közül. Megtelének pedig 
mindnyájan Szentlélekkel® (Csel. 2: 1—4.) 

Fölséges történet 1 Az az égi szellő lőn él-
tető Lélek; az a mennyei tűz szíveket gyújtott 
föl : habozó ajkakra ékesszólást ültet, emberi 
lelkekbe isteni erőt önt, tétova elmékből tűzlelkü 
hősöket, apostolokat szül s megalkotja földön 
Krisztus szent egyházát. 

Fölséges történet ós nemcsak egyszeri. 
Istennek szent Lelke mind örökké él, hat. Föld 
gyarló gyermekét Úr népóvó szüli, e világ fiait 
Isten gyermekivé, Isten országává oltja, neme-
síti. Keresztyén nagyságok, hit s erkölcs hősei, 
például szolgáló hitvallók, martyrok, hitet meg-
újító nagy reformátorok: mind-mind e lélekből, 
a pünkösdi tűzből merítettek erőt s világ-győző 
lelket. 

Pünkösdi tö r t éne t : örökös történet. Menny-
nek megnyílása, erők leszállása : emberi lelkünk-
nek égi beoltása. Mert a föld nem képes szent-
lelket teremteni: Istentől száll alá minden, mi 
fölséges. Mennyből jön az élet, onnan a megvál-
tás, kegyelem s üdvpsség az Űr Jézus által, 
íme, a Pünkösdnek örök igazsága. 

A pünkösdi történet eleje és veleje tehát 
az, hogy Isten kitöltötte az ő Szentlelkét a 
Krisztusban hivő első tanítványokra, s ez a 
Lélek az egyszerű halászokból ós vámszedőkből 
hithősöket, világátalakító nagyságokat teremtett, 

a kik újjáteremtették a szellemi világot. Hogyan 
volt ez lehetséges ? 

A theológus magyarázata a supranaturaliz-
mus álláspontján nagyon egyszerű. Isten a maga 
erejét ós hatalmát kitöltötte az apostolokba, a 
mint előre megígérte a próféták (Jóel, Ézsaiás) 
által. S a ki hisz az Isten mindenhatóságában 
és az emberiség iránt való atyai szeretetében, 
annak ez a theologiai magyarázat a mily egy-
szerű, ép oly természetes. Hiszen »mindeneknek 
Isten acl életet, leheletet és mindeneket«; hiszen 
»0 általa élünk, vagyunk és mozgunk.« 

Ámde a kétkedő embernek ez igen egy-
szerű, igen naiv magyarázat. Tudományhoz szo-
kott elméje tudományosabb magyarázatot köve-
tel. Próbáljuk meg hát a tudományos magyará-
zatot. 

A tudománynak s közelebbről a természet-
tudománynak egyik korszakalkotó ós alapvető 
fölfedezése az úgynevezett biogenesis törvénye. A 
biogenesis tana azt a biológiai nagy elvet fejezi 
ki, hogy élő csak élőtől jöhet létre, magasabb élet 
csak magasabb élettől; testi élet csak testi élettől, 
lelki élet csali lelki élettől származik. Érdekes és 
nagyon tanulságos, hogy ezt a tudományos elvet 
a Szentírás évezredekkel ezelőtt már ismerte. 
»A mi testtől született, — mondja Jézus Nikodé-
m u s n a k — , test az; és a mi lélektől születatt, lélek 
az« (Ján. 3 : 6 ) ; »ha valaki nem születendik 
víztől és Szentlélektől, nem mehet be az Isten 
országába. Szükség néktek újonnan születnetek® 
(Ján. 3 : 5, 7.). Sőt Drummond igen helyesen 
azt jegyzi meg, hogy Krisztus a keresztyénsé-
get a szó betűszerinti értelmében a biogene-
sisre alapítja. Mikor azt mondja Krisz tus : Én 
vagyok a feltámadás ós az élet, a ki hisz ón 
bennem, az soha meg nem h a l ; mikor így nyi-
latkozik : Én vagyok az a mennyei kenyér, mely-
ből a ki eszik, soha meg nem éhezik ; mikor 
a maga életadó erejét oly élet vizének nevezi, 
melyből a ki iszik, soha meg nem szomjazik; 



mikor azt követeli tanítványaitól, hogy marad-
janak az ő igéjében, mert akkor Ő is bennök 
marad és nekik életet ad ; mikor az í rás kinyi-
latkoztatja, hogy a kinél a Fiú vagyon, annak 
élete vagyon: mindezek a nagy hitigazságok azon 
az élettani tapasztalaton nyugosznak, hogy ma-
gasabb életet csak magasabb élet szülhet ; hogy 
jó gyümölcsöt csak jó fa t e r emhe t ; hogy az élet 
nemesítése nem a meglevő erők fejlesztésében, 
hanem nemesebb életerők beoltásában áll. A vad 
almát, körtét stb. bármennyit nyesegetem, ápo-
lom, trágyázom, mindig csak vad marad ; de ha 
nemesebb élet-csirával beoltom, a legnemesebb 
faj-gyümölcsöt állíthatom elő belőle. Hasonló-
kép van ez az állat-élet nemesítésével, a mely 
törvényét az életnemesítésnek pl. a faj-állat-
tenyésztők ma már tapasztalásból is jól ismerik. 

Az életeredet és életnemesítés e biológiai 
nagy törvényén alapszik a Szentlélek kitölteté-
sének keresztyén dogmája is. Az emberi lélek 
önmagától csak úgy nem képes magát isteni 
életre emelni, mint az állat nem nemesülhet 
önerejéből emberré. Nevelés, szoktatás, idomítás 
csak a meglevő tehetségek és képességek kifej-
tését eredményezi, de új életerőket, magasabb 
erkölcsi és isteni erőket nem adhat az ember-
nek. Magasabb szellemi élet csak magasabb szellemi 
életelemek a beoltása által költözhetik az ember és az 
emberiség lelkébe. Szent lelket csak a Szentlélektől 
vehetünk, magunkból soha sem fejleszthetünk. A köz-
szólam szerint már a poéta is non fit, sed nas-
citur. Prófétává sem képezheti magát senki se, 
bármily erőfeszítést fejtsen is ki. A művészi, 
a prófétai, az erkölcsi, az államférfiúi lánglelkek 
nem lesznek, hanem születnek. Az örökkévalóság 
titkos kútfejéből merülnek föl. Alles höchste 
koramt von Oben. Istentől száll alá minden ado-
mány és tökéletes ajándék. Mennyből jött, a 

* Magasságosnak Lelke által fogantatva, a Fiú, az 
emberiség Megváltója; mennyből, az örökké élő 
Istentől származott a Szentlélek, a megszentelő. 
Az élet-eredet biológiai törvénye követeli ezt. 
Embertől csak ember származhatik. A mi isteni, 
annak Istentől' kell születni, tőle kell származni. 
Sem a Fiú, sem a Szentlélek nem keletkezhetett 
a földön. Véges élet, emberi élet nem állíthatja 
elő a végetlent és az örökkévalót. 

A biogenesis nagy törvénye szerint a szel-
lemi világban a Szentlélek kitöltetése ugyanaz 
az életfolyamat, a mi az életnemesítés a növény-
és az állatországban. Isten, az örök tökéletesség, 
tökéletesítő erőket olt be az emberi lélekbe, mi-
ként a szerves életben a tökéletesebb szervezetek 
élet-csiráinak beoltásából keletkeznek a maga-
sabb fokozatú szerves lények. Beoltás nélkül, 
fajnemesítés nélkül, önerejéből a mint nincs élet-

nemesedése az állat- és növényországnak, úgy 
nincs az embervilágnak se. Ember önerejéből 
soha sem emelkeclhetik föl az Isten országába, 
még kevésbé válhatik Istenné. Örök törvényt, 
a biogenesis törvényét mondja ki Jézus, a mikor 
azt mondja Nikodémusnak: »Ha valaki újonnan 
nem sziiletendik.. . Ila valaki nem születik víz-
től és Szentlélektől, nem mehet be az Isten 
országába. A mi testtől született, test az ; a mi 
Lélektől született, lélek az. Ne csudáljad, hogy 
azt mondám néked: Szükség néktek újonnan 
születnetek. Örök törvényt, tudományos elvet 
mond ki Pál apostol, mikor azt mondja: »A lelkes 
(természeti) ember meg nem foghatja azokat, 
a melyek az Istennek Leikéi; mert ő neki 
bolondságnak tetszenek« (I. Kor. 11 : 14) ; vagy 
mikor ezt: »A keresztyén ember új teremtmény 
a Szentlélek általa. 

Az életereclet kérdése egyaránt alapkérdése 
a biológiának is, meg a keresztyénségnek is. A 
keresztyénség élet- ós ható-ereje a Jézus Krisztus 
ígérete szerint az első Pünkösd ünnepén valóban 
megfogant és meggyökerezett a tanítványok lel-
kében. A megdicsőült Krisztus a maga Szent-
lelkét ekkor oltotta be először a benne hivők 
lelkébe, s ezzel a Lélekkel tette őket hithősökké, 
prófétákká, apostolokká, egyházalapítókká. Enél-
kül nem lett volna keresztyén egyház. Ez az 
első Pünkösd történeti nagy igazsága. 

Ám a Pünkösd történeti igazsága egyszers-
mind örök élettani igazság is. A szellemi élet-
nek az isteni életnek örök igazsága. A Szentírás 
azt tanítja: hitet, kegyelmet, újjászületést, meg-
váltást, megszentelést egyedül csak Jézus Krisz-
tusnak ama Lelke ad ós eszközöl. S Krisztus 
világosan megmondja tanítványainak : a hol 
ke t ten-hárman összegyűltök az én nevemben, 
ott leszek közöttetek; nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek. E krisztusi ígéret alapján a 
keresztyén egyháznak az az egyik alapdogmája, 
hogy a Krisztus szervezte üdvösséget csak a 
Szentlélek által saját í thatjuk el. Ezért imádko-
zunk és énekelünk így: Jövel Szentlélek Úristen; 
ezért valljuk, — hogy az Isten igéjében a 
Szentlélek ereje lakozik ós a szentségek által a 
Szentlélek kegyelmi ereje ábrázoltatik és pecsé-
teltetik meg. 

Ennek a hitigazságnak szintén a biogene-
sis nagy törvényében van a tudományos alapja. 
Az Isten lelke élő és éltető lélek. Megeleveníti, 
átnemesíti, újjáteremti a vele érintkező és vele 
lényegrokon emberi lelket. A ki tehát isteni 
életerőkre, életnemesítésre vágyik, annak a 
biológia törvénye szerint érintkezni kell e Lé-
lekkel; erőket kell magába oltani ós meggyöke-
reztetni ebből a Lélekből. Ez erők átültetése 



nélkül nincs életnemesedós a természeti világban. 
Ép így nincs a szellemi világban sem. Isten Lel-
kének lelkünkbe átültetése és megfogamzása nél-
kül senkiben se támadhat istenes élet. Istennel 
kell sűrűen érintkeznünk és vele élnünk, neki 
engednünk, hogy tőle életet és erőket vehes-
sünk. Az Istennel való érintkezés közvetítője 
Jézus Krisztus, szerve az imádság, ható ós ter-
mékenyítő ereje a Szentlélek, gyümölcse a hit 
és a jó cselekedet. 

Bizony, bizony, így van. Pünkösdi történet : 
örök, szent történet. Mennynek megnyílása, erők 
leszállása : emberi lelkünknek égi beoltása. Föld, 
ember, végesség : nem terem Szentlelket. Isten-
től száll alá minden, mi fölséges. Mennyből jön 
az élet, onnan a megváltás, kegyelem s üdvös-
ség az Úr Jézus által. 

Im, ez a Pünkösdnek örök igazsága ! Sz. F. 

ISKOLAÜGY, 
Néhány szó a vallástanítás reformjáról. 

II. 
A bizottság javaslata egy, a vallástanításra nézve 

nagyon is lényeges könyvről, az ú. n. iskolai bibliáról is 
megemlékszik, hangsúlyozva annak szükséges voltát. Sőt 
e lap hasábjain többen is cikkeztek már e tárgyban, 
ismertetve célját, ajánlva ilynemű külföldi munkák lefor-
dítását. Nálunk az iskolai biblia eszméje egészen üj dolog, 
csak most kezdett felmerülni, míg külföldi prot. testvé-
reink között mondhatnám százados eszme ez, mely már 
egész kis irodalmat teremtett, bár kivitele ott sem régi. 

Németországon ez irányzat első nyomaival a XVI. 
és XVil. századbeli filantrópoknál találkozunk; müveik 
a kor racionalista irányát tükrözik vissza. A XVIII. század 
folyamán »Válogatott bibliai históriák« cím alatt, Hueb-
ner, hamburgi rektor adja ki szélesen elterjedt munkáját 
1714-ben, mely 52 ó- és 52 üj-testámentumi történetet 
foglal magában. A jelen század ily irányú jelentékenyebb 
munkái: a D. Rud. Hoffmanné 1875-ben, a glarusi csa-
ládi biblia 1887-ben, Völker berlini rektoré 1890-ben és 
a brémai bibliatársulat által 1894-ben kiadott ^bibliai 
olvasókönyv.* Ily műveket írtak még: Scháffer és Krebs, 
Schulz és Klix, Lahrssen, Hollenberg és még sok mások. 
A XVI.—XVIII. században megjelent munkák írására a 
teljes biblia drágasága s így kevésbé hozzáférhetősége 
szolgált alapul; de már a jelen században megjelent mun-
kák tendenciája az, hogy elhagyják a Szentírás azon 
részeit, melyek, mint Hoffmann mondja, »oly dolgokat tár-
nak fel a gyermek előtt, miket addig gondosan titkoltak 
előtte.* 

Ilyenek az ó-testamentumnak a nerni viszonyokra vo-
natkozó részei, kivált a Mózes könyvében, de a többiek-
ben is. Ilyenek a körülmetélkedés, természetellenes bűnök, 
tilos házasságok, házasságtörés. Loth leányai, Dina, Ammon 

és Tbámár, az Énekek éneke stb., sőt még az újszövetség 
egyes helyei is, mint Máté 1: 18. köv., Lukács 1 : 41., 
Róm. 1 : 26—27. stb. S ha meggondoljuk, hogy az a 
gyermek, kinek a teljes biblia kezében van, ezeket a he-
lyeket olvassa, felettök gondolkozik, a mit nem ért, igyek-
szik megtudni, megérteni, s ezek által lelkének tisztasága, 
ártatlansága, sőt talán még vallásos öntudata is megsér-
tetik : ily körülmények között bizony nem szabad késle-
kednünk, hanem segítenünk kell az égető bajon, hogy 
gyermekeink ne merítsenek maguknak kárhozatot épen 
azon könyvből, mely üdvösségük eszközlésére van ren-
delve. Oly fontos érdek ez, mely elől a mi egyházunk 
sem zárkózhatik el. De másfelől, tekintettel az iskolai 
biblia kérdésében rejlő dogmatikai szempontokra is, kell, 
hogy a leghivatalosabb formában is foglalkozzék azzal. 
A kérdés súlypontja ugyanis ott van, hogy a teljes biblia 
helyett használjunk az iskolában kivonatolt bibliát. Már 
pedig protestáns egyházunkban a Szentírás, mint az isteni 
kijelentés alapja s az üdvösség története, minden isteni-
tiszteletnek, tanításnak, egyszóval a valláserkölcsi életnek 
központját képezi. Óvakodnunk kell azért még csak a 
látszatától is annak, hogy mi a teljes biblia helyébe más, 
korrigált, vagy kivonatolt bibliát teszünk ; mert ez egy-
értelmű volna a biblia tekintélyének csorbításával és sok-
féle furcsa magyarázatra nyújtana alkalmat. Nem lehetek 
azért az elmondottak alapján egy véleményen azokkal, 
a kik az iskolai biblia oly szerkesztését kivánják, hogy az, 
az iskolán kivül a családi használatra is alkalmas legyen. 

Tájékozás szempontjából nem tartom feleslegesnek, 
ha röviden összefoglalva elsorolom azon főirányelveket, 
a melyek alapján készült a brémai bibliai olvasókönyv, 
melyet a legjobb ilynemű munkának tartok. Ezek a kö-
vetkezők: 1. Az iskolai biblia készítésénél kizárólag csak 
az iskolai oktatás érdekeire kell tekintettel lenni; 2. sor-
rendje, beosztása egyezzék meg a teljes bibliáéval; 3. úgy 
címében, mint külalakjában nyerjen kifejezést, hogy isko-
lai használatra van szánva ; bekötési táblája se különböz-
zék a többi iskolakönyvekétől; 4. nyelvezete tekintetében 
ragaszkodni kell a biblia recipiált szövegéhez; egyes kife-
jezések, szavak azonban, szükség esetén, más alkalmasab-
bakkal helyettesíthetők; 5. kihagyandók mindazon ré-
szek, melyek az iskola oktatásnál feleslegesek ; 6. vala-
mint azon részek is, melyek a nemi életre vonakozó dol-
gokat tartalmaznak. 7. A szöveghez térképek is kapcsol-
hatók stb. — E főirányelvek közül különösen a 3. pont 
alatt foglaltakat kívánom hangsúlyozni s ajánlom az 
»Iskolai biblia* cím mellőzését, mert mihelyt egyszer 
bibliának nezezzük, azonnal és joggal igényt tarthat arra 
a tekintélyre, mely a Szentírás sérthetetlen szentségéhez 
fűződik. Ezt pedig el kell kerülnünk. El is kerülhetjük, 
ha beérjük a »Bibliai olvasókönyv* címmel, és így aztán 
már nem a körül forog a kérdés, hogy mit hagyjunk 
el a teljes bibliából, hanem, hogy mit vegyünk fel az ol-
vasókönyvbe, s ez nagy különbség. 

Ha a brémai bibliai olvasókönyv fennebb vázolt 
irányelveit magunkévá teszszük, egyszerűsíthetjük munkán-

ál * 



kat azáltal, hogy egyszerűen ezt a művet öltetjük át 
magyar nyelvre. Fordításról nem igen lehet szó, mert 
erre csak ott lesz szükségünk, ahol egyes részek, vagy 
könyvek tartalma egy-két mondattal jeleztetik, vagy át-
hidaltatik, egyébütt csak vezérfonalul szolgálhat a német 
mű, hogy mit vegyünk fel, mert nekünk a mi biblia-
szövegünkhöz kell ragaszkodnunk. — Ide vonatkozólag 
is van egy megjegyzésem. Hogy minden pontjában érthető, 
tiszta és helyes szöveget használhassunk, nézetem szerint 
be kell várnunk a Károli-biblia új-szövetségi részének 
revízióját is, mert ha a mai szöveget használnók fel. 
néhány év múlva, midőn a revízió itt is keresztülvite-
tik, a bibliai-olvasókönyvet is át kellene alakítani, ez 
pedig kettős munka. Hiszem, hogy a revízió nem soká 
fog késni, addig majd csak megleszünk még a teljes 
bibliával is. 

A mi a mű kiadatását illeti, legjobban szeretném, 
ha azt a Prot Irodalmi Társaság vállalná magára. Igaz, 
hogy iskolai könyvek kiadása nem képezi célját a Tár-
saságnak; de ha a népies kiadványok terjesztését a nép 
erkölcsi javítása érdekében nem kicsinvli, sőt programm-
jába vette: ugyanez alapon, gyermekeink, a jövendő ge-
neráció erkölcsi épülése érdekében, hiszem, hogy e mű 
kiadását nem fogja céljával ellenkezőnek találni. így az-
után azt is elérhetnők, hogy a mű országos s mindkét 
prot. egyházzal közös Társaság által adatván ki, alakja, 
tartalma s használata is egyöntetű volna. 

Ezekbe foglaltam össze mondanivalóimat a vallás-
tanítás reformjára s az ezzel szoros összeköttetésben álló 
bibliai olvasókönyvre vonatkozólag. Bizony fontos tényezők 
ezek a megcsappant egyháziasság fokozására, a vallásos 
nevelés sikeres foganatosítására, s ezért nagy körültekin-
tést, kellő megfontolást igényelnek, de halogatást semmi-
esetre sem tűrnek. Mert, ha élni akarunk és sikeresen 
küzdeni a sötétség ismét növekvő árnyai ellen, akkor leg-
első kötelességünk az. hogy az eszközök és módozatok 
helyes megválasztásával gyermekeink lelkébe plántáljuk 
be az egyházi élethez való meleg ragaszkodást s a sikeres 
küzdelemre szükséges erkölcsi erőt. 

Kecskemét. Farkas Kálmán, 
főgimn. v a l l á s t a n á r . 

Értesítés a kőszegi leánynevelő-intézetről. 
Isten segedelmével a dunántúli ág. h. ev. egyház-

kerületnek régi vágya teljesedik, a midőn immár fölépült 
s kellőleg felszerelt leánynevelő-intézetét Kőszeg városá-
ban, az 1899—1900. iskolai év elejével megnyithatja s 
az evangélium szellemétől áthatott magyar nőnevelés szol-
gálatába állíthatja. 

A kőszegi leánynevelő-intézet, mint bennlaJcással 
egybekötött, evang. jellegű, négyosztályú felsőbb leányiskola 
nyílik meg, a melynek internátusába, — a mennyiben a 
hely megengedi. — más intézetbe járó, avagy oly rend-
kívüli növendékek is felvétetnek, kik az előirt tantárgyak 
hallgatására magukat kötelezni nem kívánják. 

A nevelő-intézet díszes épülete a szép s egészséges 
\i ,é'.;.?! dicsekedhető város nyilt helyén emelkedik s kert-

tel áll kapcsolatban. Helyiségei tágasak, szellősek, vilá-
gosak ; berendezése célszerű, kényelmes s a paedagógia 
és hygienia követelményeinek teljesen megfelelő. 

A nevelő-intézetet, a felsőbb leányiskolái tanfolyam-
mal együtt okleveles igazgatónő vezeti, a .k inek a neve-
lés s oktatás munkájában több tanítónő segédkezik. A 
növendékek állandóan az ő felügyeletük alatt, vannak, 
velük étkeznek, velük alusznak, velük végzik napi mun-
kájukat, sétáikat s szórakozásaikat. 

Az ellenőrzést a dunántúli ev. egyházkerület meg-
bízásából a felügyelő helyi bizottság s az egyházkerületi 
iskolai nagy bizottság gyakorolja. 

Az intézet tanulmánybeli szervezete s tanterve meg-
felel az állami felsőbb leányiskolák szervezetének s tan-
tervének. 

Az új nevelő-intézet alkalmat kíván nyújtani arra, 
hogy a magyar prot. társadalom nőtagjai megszerezhes-
sék azt az általános, vallásos és hazafias műveltséget, 
melyre nemük sajátlagosságánál s a családban és a művelt 
magyar társadalomban teljesítendő magasztos hivatásuk-
nál fogva szükségük van. De kerülni kivánja mindazt, a 
mi a műveltség luxusára vezethetne. 

Az ismeretek közlése s az ügyességek elsajátítása 
mellett ápolja a szív és lélek nemes hajlandóságait, főleg 
a családi összetartás, a haza-, egyház-, vallás- s ember-
szeretet érzelmeit. 

Figyelmet fordít egyszersmind a testi nevelésre, a 
mennyiben növendékei épségét s egészséges fejlődését 
nemcsak gondos ellátással, hanem a gyakorlás és edzés 
különféle nemeivel is előmozdítani törekszik s külön inté-
zeti orvossal ellenőrizteti. 

Az élelmezés reggeli kávéból, tízóraiból, délben 
három tál ételből, uzsonnából s vacsorából áll. 

A tanfolyam rendes tárgyai: hit- és erkölcsfan, 
egyháztörténet, magyar nyelv és irodalom, német nyelv 
és irodalom, francia nyelv és irodalom, történelem, föld-
rajz, számtan és mértan, természetrajz, vegytan, termé-
szettan, gazdaságtan, egészségtan, ének, rajz, szépírás, 
női munkák és testgyakorlás. Rendkívüli tá rgyak: zongora-
játszás és tánc. 

A tanórák heti száma a tanulókra nézve, a test-
gyakorlaton kivül az I. osztályban 24, a többiben legfel-
jebb 28. 

Az isk. év tíz hónapból áll s szeptember hó l-jével 
kezdődik. A növendékek szabályszerű felvételét az igaz-
gatónő teljesíti. Ugyanő fogad el előleges jelentkezéseket 
a bennlakásra, valamint a felsőbb leányiskola látogatá-
sára vonatkozólag. 

Alulírott, egyházkerületi elnökség tisztelettel kéri a 
t. szülőket, szíveskedjenek a felügyelő bizottság tájékoz-
tatása végett az előleges bejelentést lehetőleg augusztus 
hó 15-ig megtenni, miután az intézet IV. évfolyama csak 
akkor nyilik meg, ha abba is kellő számú növendékek 
jelentkeznek. 

Az intézet első osztályába legalább tíz éves, oly 
leányok vétetnek fel, a kik az elemi iskola IV. osztályát 
kielégítő sikerrel végezték. A kik ezen fokú tanulmá-
nyukról nyilvános iskolától bizonyítványt nem mutathat-
nak fel, felvételi vizsgálat által kötelesek megfelelő elő-
képzettségüket igazolni. 

Az intézet többi osztályaiba oly növendékek vétet-
nek fel, kik megfelelő éleikor mellett, bizonyítvány nyal 
vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy kielégítő siker-
rel végezték mindazt, a mit a megelőző osztályokban 
tanulniok kell. 

A felvételi vizsgálatért díj nem jár. 
A növendék felvételekor vagy előleges bejelentése-



kor bemutatandó a végzett tanulmányról szóló bizonyít-
ványon kivül annak keresztlevele, himlőoltási s egészségi 
bizonyítványa. 

A bennlakó növendékek után az egész isk. évre 
fizetendő díj, melyben már a rendes tárgyakért já ró tan-
díj s orvosi díjazás is bennfoglaltatik, 250 frt. Ágost, 
hitv. evang. lelkészek, tanárok s tanítók 50 frt díjleenge-
désben részesülnek. Az évi díjat három részletben kell 
lefizetni: 100, illetőleg 80 frtot a felvétel a lka lmával ; 
75, illetőleg 60 frtot ú jévkor ; 75, illetőleg 60 forintot 
április hó első felében. 

Bejáró növendékek után tandíjképen, ha a szülők 
a kőszegi ev. gyülekezetnek nem tagjai, a rendes tantár-
gyakéit félévenként 20—20 frt fizetendő. 

Azonkívül minden növendék beirási díj címén 2 forin-
tot fizet. 

A rendkívüli tárgyakért külön mérsékelt díj jár. A 
zongora-oktatási díj alig fogja az évi 4 0 frtot meghaladni. 

Rendkívüli számlák tárgyát csak a következők ké-
pezik: kézikönyvek, iró- s rajzeszközök, gyógyszerek, a 
kézimunkához szükséges anyag, s oly hangjegyek, melye-
ket a tanuló megtart. Mindezek beszerzésénél az intézet 
a lehető legmérsékeltebb árak kieszközlésére fog törekedni. 

A bennlakó növendékek lehetőleg egyforma egyszerű 
ruhát viselnek. A téli időszakra egy hétköznapi és egy 
ünnepi sötét ruha, a tavaszi s őszi időszakra egy vilá-
gosabb színű, nyár ra pedig néhány egyszerű mosóruha 
készítendő. Kívánatos, hogy ú jabb ruha beszerzésénél a 
szülők az igazgatónő közvetítését vegyék igénybe. 

Ékszereket a növendékek nem viselhetnek. 
Minden növendék tartozik magával hozni, — még 

pedig nevével ellátva : 1 matrácot , melynek hossza 1 m. 
80 c m , szélessége 80 cm. legyen; 1 pokróczot, 1 pap-
lant, 1 vánkost, 3 rendbeli áthuzatot, 3 fehér alsó lepe-
dőt, 6 törülközőt, 4 asztalkendőt, 6 nappali inget, 3 háló 
inget, 6 nyári színes alsó-szoknyát, 2 színes téli barchet-
szoknyát, 12 pár harisnyát , 12 zsebkendőt, 6 kötényt, 
2 — 3 pár bőrcipőt, 1 pár reggeli cipőt, 1—1 egyszerű 
téli s nyári kalapot, téli s tavaszi felöltőt, nagykendőt, 
bontó és sűrű-fésűt, fog-, haj-, és ruhakefét, napernyőt és 
esernyőt. 

A dunántúli ágost, hitv. evang. egyházkerület a 
magyar prot. kul tura érdekében állította fel nagy áldoza-
tok árán a kőszegi leánynevelő-intézetet. A magyar prot. 
kultura híveihez s barátahoz intézzük e bizalommal tel-
jes felhívásunkat: engedjétek hozzánk jönni leányai tokat! 
Szeretettel fogadjuk őket ; szeretettel készítjük elő, az Úr-
nak nevében jövendő boldogságukat.! 

Pápa , 1899. április 4. 
Szentmártoni Radó Kálmán, Gyurátz Ferencz, 

kerüle t i fe lügyelő. p ü s p ö k . 

T Á R C A . 

Miért nincs több eredménye prédikálá-
sunknak ? 

(Fo ly t a t á s . ) 

Egész sora van bizonyos keresztyén elemi igazsá-
goknak, a melyekről az emberek azt hiszik, hogy azokat 
már régen, még a gyermekcipővel elkoptatták, s a me-
lyekre alig meri az ember figyelmeztetni Őket, mivel könv-
nyen trivialitást vetnek szemére. S mindamellet arról 
győz meg a tapasztalat, hogy ép ezekkel az elemi igaz-
ságokkal úgy áll a dolog, mint Elizeus prófétának a syriai 

Naamánnak adott ismeretes tanácsával, hogy t. i. a 
Jordán vizében való hétszeri megfürdés nagyon egyszerű 
dolognak tűnik fel nekünk. Ezeknek az elemi igazságoknak 
az ereje, a megszokás következtében eltompult s birtoklá-
suk felől zavarba hozták az embereket. Azt hiszik az em-
berek, hogy a Jordán vizében már régen — hétszernél 
többször is — megfürödtek, holott tulajdonképen csak 
ránéz tik. 

Az elemi igazságok ezen osztalyába tartozik az Úr 
azon ismeretes mondása is: »Nélkü lem semmit sem csele-
kedhettek«, — a hol a » nélkülem* szót és a »semmit* 
szavakat vastag betűkkel kell írni. Egyikünknek sem jut 
eszébe e mondás igazságát elméletben kétségbe vonni. S 
általában nem ellenkezik meggyőződésünkkel az, ha így 
énekelünk: »Min erőnk nem segít rajtunk«. És mégis 
— mégis a praxisban úgy áll a dolog ezekkel az igaz-
ságokkal, mint pl. azokkal a szavakkal : >nem szolgálhat-
tok az Istennek és a, Mammonnak.« A nélkül, hogy tisz-
tában volnának a dologgal, még a hivő emberek közül 
is úgy gondolkoznak sokan: »ezt bizony megtehet jük*; 
s meg is teszik, bármennyire érzékenyek is különben, 
ha az ember őket erre figyelmezteti; mivel a Mammon, 
nem csak a világ fiainál, igen tűrhető uti-társ. Hasonló-
képen egészen más az istenországa érdekében folytatott 
munkában saját erőtlenségünkről elméletileg tudomással 
birni — s más azt gyakorlatilag felismerni, jobban 
mondva: belsőleg átérezni Alig van igazság, a melynek 
benső átérzése, úgy a keresztyénekre nézve ál talában, 
mint a szónokra nézve különösen, nehezebb lenne, mint 
ez : »én magam semmit sem tehe tek ; nem csak sokat 
nem, de tényleg semmit«. A mindnyájunkban rejlő hiú-
ság bűnének, — a mely egyikünkben naivabbúl nyilatko-
zik, másikunknál több-kevesebb ügyességgel elpalástoltatik 
—• róvható az fel, hogy saját ew-ünkkel nagyra vagyunk ; 
s egy egész élet komoly küzdelme szükséges ahoz, hogy 
valaki ezt az én-1 áthúzza s föléje az Őt irja. Erre a be-
látásra s a belőle kifolyó magatar tásra szintén jól oda 
illik az ismeretes vers : 

»Es ist ein w u n d e r b a r e s Ding, 
Ers t d ü n k t ' s f ü r K inde r zu ge r ing ; 
Und d a n n ze rg l aub t e in M a n n s ich d r a n , 
Und s t i rb t woh l eh e r ' s g l auben k a n n . « 

S épen a prédikátor van annak a veszélynek kitéve, 
hogy a saját művészetétől saját ékesszólásától, saját 
szellemességétől és igehirdetésétől vár ja inkább az ered-
ményt, mintsem az Isten erejétől; csakhogy nincs meg 
mindenkiben a bátorság s a helyes belátás arra nézve, 
hogy ezt a veszélyt felismerje s hogy azt a szép frázis-
köpenyt, a melybe saját énjét szereti felöltöztetni, levesse. 
Épen azért azután majdnem csoda számba megy, ha 
valaki a r ra az igazságra j u t : »én saját tehetségemmel, 
szónoki ékesszólásommal semmit sem tehetek, valóban 
semmit ; én erőtlen, ön magamra hagyatva gyenge vagyok 
arra , hogy az emberi lélekben az igazi hitéletet felkeltsem.* 

Ennek a belátására senki sem fog eljutni az által, 
ha csak könyveket olvas, vagv másoknak erre vonatkozó 
tapasztalatait lapozgatja. Ezt csak saját külső és benső 
tapasztalatunk út ján érjük el, ha a megalázó s felma-
gasztaló isteni vezetés ut ján a megvilágosító és fenyítő 
isteni léleknek csendesen alávetjük magunkat. De ha a 
megpróbáltatás ezen útjait nem a felülről való világosság 
fényénél szemléljük s azokban az isteni vezetésnek nem 
vetjük magunkat alá csendesen, ügy azok az embert 
elkedvetlenítik, elcsüggesztik, talán kétségbe is ejtik. Egész 
más dolog azonban elcsüggedtnck lenni, mint erőtlennel,: 
érezni magát az í rás értelmében. Isten nem óhajt semmi-



fele csüggedt s még kevésbé elkedvetlenedett szolgákat; 
az elcsüggedés kishitűség, a kishitűség pedig új vereség. 
Az Isten »kiürített edényeket« kiván, a mikor dicsőséges 
erejének gazdagságát akarja belénk tölteni. Ez az erő 
kötve van mindaddig, a míg csak saját erőnkben bizakodunk 
és csak a saját dicsőségünket keressük. A mily igaz ez a 
mondás: >ha erőtlen vagyok, vagyok erős«, ép oly igaz 
az is: »ha erős vagyok, vagyok gyönge.« Isteni para-
doxonok ezek, a melyeket páli merészséggel isteni »bo-
londságoknak* lehetne nevezni; de azért igazságok, alap-
igazságai az evangéliumnak, a melyeknek mindenekelőtt 
mi bennünk kell élniök, ha azt akarjuk, hogy belőlünk 
élet áradjon. 

S mihelyt azok mibennünk életet nyertek, nem ma-
radnak többé csak puszta negatív igazságok. »Ha erőtlen 
vagyok, vagyok erős« és >mindenre képes vagyok azáltal, 
a ki engemet megerősít: a Krisztus által.« Az első prak-
tikus haszon, a mely az épen tárgyalt igazság felismeré-
séből reánk háramlik az, hogy prédikációinkat jobban 
fogjuk azután térden állva kikönyörögni, mint azt általá-
ban tenni szoktuk. A prédikátorok hivatalos szobáiban 
bizonyára sok imádság hangzik el s nem volna helyén 
való a benső hitélet ezen zártkörű nyilvánulásáról véle-
ményt kockáztatni. Minden imádságos szobácskának meg 
van a maga aj taja s csak a rejtekbe-látó mennyei Atyának 
van módja tudni azt, hogy azon belül a dolgok miként 
állanak. Az ember azonban ismeri a saját imádságos 
szobáját s bizalmas kollegái közt néha-néha hallja azt is, 
hogy e tekintetben volna elég ok az önvádra, s hogy az 
imádkozás általában s a prédikációra vonatkozó ima ener-
gia de sok kívánni valót hagy maga után, s hogy gyakran 
inkább szokásszerü formaság, mint lelki foglalkozás, s a 
szívnek önodaadó beszélgetése Istennel. 

Az ima azonban nem isoláít darabja a lelki élet-
nek, hanem organikus összefüggésben áll az az embernek 
Istenhez való összviszonyával, s e tekintetben thermo-
méternek lehetne tekinteni. A prédikációi imádkozást lénye-
gében véve nem lehet megtanulni; de abban a mértékben, 
a milyen mértékben gyermeke valaki az Istennek, fog 
tudni imádkozni is, úgy a hogy az imádkozást az égben 
értik. Specialiter: a mi gyengeségünk belátásának a mértéke 
mértéke egyúttal az imádkozási tehetségnek is. Ily értelem-
ben igaz az a mondás hogy »a szükség megtanít imádkozni.* 
Ha bennem valóban benső eleven meggyőződéssé vált az, 
hogy én képtelen vagyok arra, hogy Krisztus evangéliuma 
valamely emberi lélekben isteni erőnek bizonyuljon, az 
esetben megtanulom azt is: »Mélységből kiáltok Hozzád*. 
— s a mélységből való ezen imádságaim »az Isten szine 
elé jutnak«. 

Ezen kivül, ha t. i. az ilyen imádsághoz való benső 
impulzus megvan s az imádság az Isten erejét mozgásba 
hozni akarja, még két dolognak kell ehhez hozzájárulni. 
Először; határozott akarásának annak, hogy hallgatóink-
ban reális hitéletet ébreszszünk; s másodszor: annak az 
erős hitnek, hogy Isten mindenható erejénél fogva meg-
teheti azt, a mit az én erőtlenségem nem tehet. E fel-
tételek elsejét természetesen, mint magától értetődőt, fel 
kellene tételeznünk mindenütt, mert hiszen nincs oíyan 
prédikátor, a ki valamit ne akarna. En azonban attól 
félek, hogy igen sokan a célt nagyon alacsonyra tűzik ki és 
megelégesznek azzal, ha a templomlátogatás elég tűrhető, 
s a polgári igazság némi mértékét sikerült elérniük. Nemcsak 
hallgatóinknál, de maguknál a prédikátoroknál is — a 
nélkül talán, hogy tudnának róla — gyakran találhatunk 
valamit abból a tévhitből, a mely a keresztyénséget s a 
templomlátogatást identifikálja; — ez veszedelem, a mely 
ott a legnagyobb, a hol a lepel alatt a szónoki tehetségre 

való hiúság is egy kézre játszik vele. S a hol a puszta 
iustitia civilis és a iustitia Dei között elméletileg igen, 
de gyakorlatilag nem tesznek különbséget ; a hol az to-
vábbá a prédikátor életében sem lett ténynyé s nyilván-
valóvá : ott azután psychologiailag természetes, hogy az 
írás szerinti újjászületés vagy egyáltalában nem, vagy 
legalább nem komolyan célja a törekvésnek. S ha ehhez 
hozzáveszszük még azt is, hogy a hosszú, kevés eredmény-
nyel járó prédikálás még a buzgó férfiakra is könnyen eler-
nyítőleg ha t ; hogy egyesek végre prédikátori hivatásuknak 
bizonyos mesterségszerű megoldásához szoknak, s mások 
ismét a dolgot már elejétől fogva igen kényelmesen csi-
nálják, — ily körülmények között alig lehetne kétségbe 
vonni azt, hogy nem mindig és nem mindenütt van meg 
a komoly szándék arra nézve, hogy a prédikációnak az 
írás által kitűzött célját tényleg el is érni akarják. Már 
pedig kevés psychologiai éleslátás kell ahhoz, hogy azt 
belássuk, hogy ha valaki valamit elérni óhajt, annak 
azt mindenek előtt akarnia kell. Tehát a mi arra vonat-
kozó imádságunknak, hogy a megelevenítő isteni erő 
hallgatóink lelkében megnyilatkozzék, csak akkor lesz ereje 
s foganatja, ha komolyan szívünkön fekszik az, hogy ige-
hirdetésünknek ily erőmegnyilatkozás legyen az eredménye. 

E mellett komolyan kell hinnünk abban is, hogy az 
imádságot az Isten meghallgatja, s hinnünk kell az álta-
lunk hirdetett istenigének elevenítő erejében. Erre nézve 
is áll az í rás szava: >Legyen neked a te hited szerint.* 
Hitünk mértéke mértéke imádkozási tehetségünknek, s 
mértéke sikereinknek is. A ki ügye győzelmében már 
előre is nem hisz, az sohasem is fog győzni. Fájdalom, 
gyakran úgy látszik, hogy még a »hivő« prédikátorok 
pesztimizmusa is annyira megy, hogy ők maguknak is úgy 
tűnnek fel, mint a kik vesztett ügyet védelmeznek. Mit ér 
azonban a ieghivőbb objectív hit, ha az subjectíve nem 
az a diadalom többé, mely a világot meggyőzi ? ! Azért 
vagyunk annyira tehetetlenek, mert elcsüggedtünk, s azért 
csügediünk, mert a hitetlenség lármáját nagyon enged-
jük magunk előtt imponálni s in praxi az Isten örök 
igéjének a -sötétség erőivel 'szemben való erejét gyengé-
nek tartjuk. Megérdemelnők azért, mint a tanítványok 
Jézus halála után, hogy a mi hitetlenségünk megdorgál-
tassék. Csak ha in praxi hiszszük, hogy »Krisztus evan-
géliuma Istennek ereje minden hivők üdvözitésére*, ma 
úgy, mint XIX. századdal azelőtt, s hogy Isten lelke 
még a porladó csontokat is megelevenítheti, — csak az 
esetben fogunk hatásosan imádkozni tudni; s csak a hit-
teljes imának »vagyon Ígérete.* Sok szépet mondtak 
már az ima áldásairól; de nem az imáról való szép 
beszédek által, hanem csak az által fogjuk imáink meg-
hallgattatását elérni, ha magunk imádkozunk és pedig azzal * 
a hittel imádkozunk, hogy az ima az ég erőit mozgásba 
hozza. 

Egy mondás, a mit a boldogult Tholuck, az egye-
temről való távozásomkor elejtett előttem, kitörülhetetlenül 
vésődött a szívembe. Egy rövidke mondás az egész; olyan, 
a minőt e hűséges mester sokat tudott tanítványainak — 
kivált magán érintkezéskor — mondani; de a mely ha-
sonlít az életképes maghoz, a melyből, ha az ember 
szívébe befogadja, több bölcseséget meríthet, mint az összes 
fóliánsokból vagy sok órás kollégiumokból. . . Azt akarom 
még Önnek elmondani, — szólt — hogy mit teszek én, 
ha a prédikációra készülök. Először is térdre vetem ma-
gamat és kérem az Istent, hogy mutassa meg nekem azt 
az ajtócskát, a mely a textus életébe vezet. Mert — foly-
tatá aztán — tudnia kell, hogy minden textusnak meg-
van a maga élete, s a ki az ahhoz való ajtót meg nem 
találja, az csak haszontalanul csapkodja a levegő-eget, 



ha még oly ékesen szónokol is. — Önök ismerik 
Wandsbecker Hírnökének ama szavait, a melyeket egyes 
tudós exegetákra vonatkozólag mond, hogy t. i. »azok 
csak az esti fellegek közt keringenek s mögöttük a holdat 
érintetlenül hagyják.* S vétünk-e az igazság ellen, ha 
ezt a claudiusi recenziót korunk sok prédikációjára és 
talán saját prédikációinkra is vonatkoztatjuk? 

Még látszatát is szeretném elkerülni annak, mintha 
én talán a tudományos theológiai munkásságnak a pré-
dikálásokra vonatkozó becsét kicsinyleni akarnám. Adná 
Isten, hogy e téren mindnyájan buzgón forgolódjanak és 
azt arcuk verejtékével ápolnák; — akkor nem kerülne 
oly sok haszontalan prédikáció a piacra. De a mit a tudo-
mány, magát a theologiát is beleértve, meg nem tehet, 
azt — hiába — nem teheti, s azt nem is kell kivánni 
töle! A textus életébe vezető ajtócskát csak térden állva 

lehet megtalálni. Még maga Fái apostol is igénybe veszi 
a testvérek arra irányuló könyörgését, hogy »az Isten 
nyissa meg néki a beszéd ajtaját, hogy hirdesse a Krisztus 
titkát, hogy nyilvánvalóvá tegye azt úgy, a mint azt néki 
hirdetnie kell< (Kol. IV. 3.). 

(Folyt , köv.) Paulik János. 

BELFÖLD. 
A Tisza-vidéki lelkészi körből. 

»Tiszavidéki lelkészi kör«-ünk május hó 8-dikán, 
Istvándiban, Bélteky Albert elnöklete alatt tartotta érte-
kezletét. 

Először is az Úr házába sereglettünk, a hol János 
Jelenésekről írt könyve 11-ik részének 2—5. verse alap-
ján Sipos József, milotai lelkésztársunk hirdeté nekünk 
az igét szépen kidolgozott, lelkesen előadott egyházi beszé-
dével. Meg is köszöntük neki. 

Templomból kijövetel után Kassay Béla lelkész-
atyánkfia vendégszerető hajlékában vette aztán kezdetét 
tulajdonképeni értekezletünk. Mindenekelőtt körünk szere-
tett elnöke Bélteky Albert könyhullatása között köszönte 
meg fia B. Albert tragikus halála alkalmából körünk 
egyes tagjainak és összességének részvétét, és készségét 
fejezte ki, hogy az elnökséget tovább is viszi, mit 
a kör nevében F. Varga Lajos köszönt meg. Majd 
a köri tagok közül kettőnek a kilépése sajnálattal tudo-
másul vétetvén : helyök Bóka Imre tisza-kóródi és Nagy 
Dániel vámos-oroszii lelkészatyafiakkal betöltetett. 

Aztán két felolvasás következett. Egyiket Bortnyik 
György kölesei lutheránus lelkészatyánkfia tartotta, ki 
szeretettel karolt kültagja körünknek majdnem alakulása 
óla s kit most egyházmegyéjének alesperesévé történt vá-
lasztása alkalmából körünk melegen üdvözölt. Felolvasá-
sában a lelkész fáradalmas, küzdelmes életét novellasze-
rüen rajzolva, a tapasztalatból merített, példákkal illusz-
trálta, mily sok félreértésnek, kicsinylésnek van kitéve a 
lelkész, kivált a kezdet-kezdetén, mikor a rohamot eltá-
volítani törekszik, mikor a talaj megművelésén s hasznos 
gyümölcsü plánták elültetésén fáradozik, mígnem aztán, 
ha időre ha későre is, megérkezik a fáradalmakat feled-
tető elösmerés az újabb nemzedék részéről. 

A szíves örömmel hallgatott felolvasás után az a 
kérdés vitattatott meg, hogy: >vájjon a bármely vallású 
szülék által hozzánk keresztelés végett küldött gyermekek 
megkeresztelendők-e, anyakönyvezendők-e s születési és 
keresztelési adataik az illető vallásfelekezet lelkészéhez 
átteendők-e?« Végmegállapodás az lett, hogy bármely 

vallásfelekezetü szülék gyermekei okvetlen megkereszte-
lendők; a születési és keresztelési adatok nyilvántartás 
szempontjából anyakönyvezendők; de mert az így meg-
keresztelt gyermekek vallására nézve, maga a keresztelés 
és anyakönyvezés ténye majdani áttérés nélkül úgy sem 
irányadó, és mert a másvallásu, különösen a r. kaíh. lel-
készek a reciprocitásra nem adnak semmit, az adatok 
nem teendők át. 

Ezután F. Varga Lajos majtisi lelkész olvasott ér-
tekezést »Az egyházfegyelemről*. Terjedelmes felolvasásá-
ban a következő kérdésekre felelt meg: 

1. Vájjon van-e annak valami különösebb oka, 
hogy épen cz idő szerint mind nagyobb érdeklődés nyil-
vánul az egyházi fegyelem rendszeresebbé tétele iránt; 
ha van: mi lehet az a különösebb ok? S e pont alatt rá-
mutatott a politikai világ rút fegyverei által, nemkülönben 
az evangéliumi hitigazságokat lerombolni igyekvő s az 
erkölcsi érzületet mételyező pornografikus sajtó által föl-
idézett és terjesztett korrupcióra, röviden: arra a század-
végi hóbortos irányra, mely mindenben a szabadosságot 
tartja egyedül éltető elemnek. 

2. Van-e valaminemű jogos létalapja az egyházi 
fegyelemnek ? Feleli : van, és pedig Urunk evangéliumá-
ban gyökerező. Idézi a vonatkozó evangéliumi részleteket. 
Nem szól, mint túlhajtásról, a pápai »interdictum* és 
»excommunicatió«-ról. De rámutat a nagy Kálóin genfi 
szabályaira, a Helvetica Confessio vonatkozó részére 
s arra, hogy ezt eleinte az 1567-iki debreceni zsinaton 
magokévá tették; továbbá a Heidelbergi Kátéra, a Géléi 
Katona-féle XLIII. és XLIV-ik kánonra ; idézi Kovács 
Ferenc egyházi jogtanárnak szintén vonatkozó passzusát, 
s mindezzel azt akarja dokumentálni, hogy az egyházfegye-
lem gyakorlásának jogos létalapja van, gyakoroltatott is 
az egyházi fegyelem ezen az alapon egész a közel mult 
időkig, míg a túlhajtott liberalizmus bigottizmusnak s 
több efélének nem bélyegezte azt. 

3. Ha szükséges az egyházi fegyelem gyakorlása és 
ha van jogos létalapja, kérdés: keresztülvihetö-e könnyen, 
nincsenek-e nagy akadályai? Feleli: az egyházi fegyelem 
gyakorlása nem könnyű dolog, mert fölötte nagy és sok 
akadályai vannak. 

Első és fő-fő akadály mi magunk vagyunk, a lel-
készek; azért pedig, mert rest szolgák vagyunk mind-
azoknak a kötelességeknek a teljes elvégzésére, a melyek 
szorosan lelkipásztori hivatalunkhoz fűződnek; ellenben 
gyorsak és készségesek csak olyan dolgoknak végzésére, 
a melyek toto coelo ellenkeznek lelkészi h iva tásunkkal . . . 
Ha tehát egyházi fegyelmet akarunk általában az egész 
vonalon: első helyen önmagunkat kell megfegyelmezni, 
hogy újuljunk meg a belső ember szerint. Meg kell ma-
gunkat fegyelmeznünk nem az anachoreták módjára, ha-
nem ama férfiak példája szerint, a kik bár nagy és nehéz 
harcot vivának az életben, sohasem látta őket senki, 
hogy az alacsonyság fertőjébe merültek volna stb. 

Másik igen nagy akadálya az egyházi fegyelem 
gyakorlásának presbitériumaink általános alantas színvo-
nala, nem annyira intellektuális, mint inkább morális érte-
lemben. Népesebb egyházakban még hagyján, mert itt 
inkább alkotható tisztes színvonalú presbitérium; noha 
a politikai pártüzelmek s családi torzsalkodások itt is 
meghiúsíthatják azt. De vajmi nehéz kisebb, parányi 
gyülekezeteinkben, hol nincs »kikből« választani; ha van 
is néhány tisztesebb, ezeket gyakran leszorítja a rútszájú 
demagógia stb. efféle. Ám azért nem kell kétségbeesni ; 
nevelni kell az újabb nemzedéket úgy, hogy velünk 
együtt harcolni kész munkatársak kerüljenek ki közülök 
Isten országa javára. 



A harmadik fő-fő akadályt a világi elem gondolko-
dás-, érzület- és életmódjában találja. Nagyrabecsüléssel 
adózik a kivételeknek ; de leplezetlenül mutatja be a nagy 
többség rossz példáját, melyet mindig készebb követni né-
pünk, mint a nemesen kiemelkedő féríiainkét De nem csüg-
ged, még ezt tudva sem; sőt jobb jövőt remél, mert »nincs 
oly mezeje a közéletnek, a hol a nagyon is előre tolako-
dott korrupció nyomában üdvös reakció ne keletkezzék.* 
Reményét világi jobbjaink táplálják, azok t. i., a kik min-
dig nagyobb kedvet kezdenek tanúsítani az egészségesebb 
egyházi élet iránt. 

4. Milyen norma szerint történjék, milyen keret-
ben mozogjon egyháefegyelmünk ? Nem könnyű kérdés, 
ellenkezőleg : nehéz. Osmerteti és bírálja az előtte fekvő 
négy javaslatot, úgymint : a Gergely — Széli — Sátor-
féle nagybányait, mely a tiszántúli egyházi értekezleten, 
Debrecenben, 1898. szept. 7-én volt diszkusszió tárgya; az 
előbbenit benyújtó Soltész János-félét; a Zsigmond Sán-
dor egyházkerületi főjegyzőjét, végül a buji egyházét. 

Az elsőt általában tűi optimisztikusnak, sőt naivnak 
tar t ja ; a másodikat teljes egészében helyes a lapúnak ; a 
harmadikat is körültekintő, élesen látónak, de kissé bü-
rokratikai ízűnek találja, s különösen számos felebbezési 
fórumáért diffikultálja, míg Soltészét ellenkező természeté-
ért kedveli. Még inkább kedveli a buji egyházét. Dicséri 
Andrássy Kálmán lelkészatyánkfiát, a miért nem csak 
beszél, de tesz is. Kedveli a szabályt, mert az : evangé-
liumi, keresettség nélkül; határozott, félelem nélkül; 
kálvinista, tálhajtás nélkül. Helyesli, hogy taxatíve nem 
sorolja fel a fegyelmi vétségeket; helyesli, hogy kiindu-
lási pontul a templomot, a gyülekezeti élet fókusát veszi 
s onnan haladva kivánja szabályozni a keresztyén élet 
főbb fázisait. Igazán a való életből kisarjazó szabályzat-
nak tar t ja ; de ösmerve természetünket, nem hiszi, hogy 
ez a szabály általában kedvet találjon. 

Végül összegezve a mondottakat, értekezését a kö-
vetkező propozicióval rekeszti be : 

1. mondja ki értekezletünk, hogy az egyházi fegye-
lem gyakorlását, rendszeressé tételét szükségesnek, hasz-
nosnak itéli. E végből : 

2. az egyöntetűség kedvéért kívánatosnak tartja, 
hogy egy, az egész kerületünkben kötelezőül elösmerendő 
fegyelmi szabályzat alkottassék; alkottasék pedig az : 

3. már akár a Soltész János-féle 3-as pontozat, 
akár a Zsigmond Sándor-féle tervezet alapján, de úgy, 
hogy bürokratikus nehézségekkel, formaságokkal s feleb-
bezési fórumokkal ne nehezíttessék. 

4. Az ekként készült szabály ne vétessék be s ne 
olvasztassék pláne egybe a törvénykönyvünkben foglalt 
fegyelmi intézkedésekkel; de igenis adassék meg a sza-
bálynak a törvényes szankció azzal, hogy mondassék ki 
törvénykönyvünkben, hogy: »az egyháztársadalmi élet 
szilárdítására s nemesbítésére célzó egyházfegyelmi szabá-
lyok kerületenkent belkörüleg megállapítandók, s azoknak 
szoros betartására fegyelmi vétség terhe alatt lelkész, 
presbiterek, presbitériumok s egyháztagok elköteleztetnek.* 

5. Minthogy bármily szabály semmit érő leend, ha 
a megtartására hivatottak magán és társadalmi életükkel 
önmagok rántják azt le,— ezért elengedhetetlennek tartja 
lelkészi karunk, hogy első helyen mi lelkészek fegyel-
mezzük magunkat kiválóan, hogy példaképül tündököl-
hessünk hallgatóink előtt minden tekintetben. E végből 

0. az egyházi törvénynek reánk, magán, családi és 
társas életünkre vonatkozó rendelkezései szigorúbban 
szívünkre veendők, úgy hogy mind öltözetünkben, mind 
beszédünkben, mind cselekedeteinkben igazi lelkipászto-

rokul jelentkezzünk; a hivatásunkkal homlokegyenest el-
lenkező foglalkozásoktól pedig szigorűan óvjuk magunkat. 

7. A gondnok és presbiterek választásánál törvényi-
leg biztosíttassék számunkra az az ellentmondást nem tűrő 
jog, hogy mi lelkészek ajánlhassuk azokat, a kiket lisz-
tesebb életüknél s vallásos-erkölcsi érzületüknél fogva 
méltóknak ösmerünk az egyházi elöljárói szép tisztre. 

8. A mi világi jobbjainknak szíves támogatását és 
segédkezését üdvös céljaink kivitelében kikérni nem szű-
nünk meg soha, valahányszor erre alkalom kínálkozik, 
— s közülök is mindig politikai pártszinezetre, személyes 
összeköttetésre, avagy bárhonnan jöhető presszióra való 
tekintet nélkül csak azokat ajánljuk presbyteriumaink 
előtt egyházi tisztségeinkre, a kik igazán kiösmert val-
lásos gondolkozású, nemes erkölcsű, tisztes családi életű, 
önzetlenül fáradni kész férfiak, s egyházi bizalmi állásu-
kat nem magán célok elérésére óhajtják kiaknázni, ha-
nem Isten országa javára munkálkodva betölteni. 

A több ponton élénk helyesléssel találkozott felol-
vasást elismeréssel viszonozta az értekezlet; a propoziciót 
a 7-ik pont stiláris módosításával vita után teljes egé-
szében magáévá tette; egyszersmind utasította, kérte ér-
tekezőt, hogy értekezését egész terjedelmében tegye közzé 
legalább két vagy egy egyházi lapban, hogy így minél 
szélesebb körben ösmerhessék meg s foglalkozhassanak 
a benne hangoztatott eszmékkel; s egyházmegyénk lel-
készi kara is eleve megismerkedvén vele, majd egye-
temes értekezletén bővebben megvitathassa az egészet, külö-
nösen a 8. pont propozicióját. Egyetemes értekezletünk-
ről majd a kerületi egyházi értekezletre is fölviszszük a 
propoziciókat. 

Végül F. Varga Lajos indítványára kimondotta 
értekezletünk, hogy Szász Károly püspök úrhoz intézendő 
levélben szives örömét nyilvánítja az Ó-szövetség új 
köntösben megjelenése fölött, egyszersmind hálás köszö-
netét fejezi ki a munkatársakkal s a szép mű sikerülését 
lehetségessé tevő bibliatársulattal szemben. 

Legvégül pedig örömmel regisztrálom, hogy értekez-
letünket szerencséltette — a rosz idő és út dacára is — 
két világi uri ember a vidékről, helyből pedig Kende 
Zsigmond r. kath. vallású, de fenkölt gondolkozású, ma-
gas műveltségű nagybirtokos. Az ebéd fölött elhangzott 
dikciók elseje mindjárt csakugyan őt méltányolta, ki szi-
ves örömest támogatja istvándi-i egyházunkat, ha a szük-
ség ügy hozza magával, A délután négy órakor szét-
oszló köritagok azzal vettek búcsút egymástól, hogy 
ha az Úr akarandja és élünk: őszszel Darán jövünk 
össze. Szatmári Gáspár. 

MISSZIÓÜGY. 
A »Lorántffy Zsuzsánna-egylet« feladatai. 

E l m o n d a t o t t az egyesület sze re te tvendégségén . 

Mikor a »Lorántffy Z^uzsánna-egylet* tagjainak 
bizalma folytan abban a megtisztelő felszólításban része-
sültem. hogy ez összejövetelen az egyesület működéséről 
néhány szót szóljak, megvallom, első percben nehéznek 
éreztem ezt a reám rótt feladatot. Én ugyanis már egy 
más, ehhez hasonló összejövetelen ismertettem az egye-
sület egész irányát, céljait, elmondva róla a magam né-
zetét teljes szívem és meggyőződésem szerint, ügy hogy 
attól féltem, s félek még most is, hogy ugyanerről a 
tárgyról szólva, ismétlésekbe kell esnem s nem mondha-
tok sok űjat. De amellett belátom, hogy egyesületünket 



ismertetni, róla többet és gyakrabban beszélni mégis szük-
séges. Mert meg kell vallanunk, hogy ezt az egyesületet, 
bár már hat éve, hogy fennáll és folyton működik, még 
most is sokan nem ismerik, sőt azt mondhatnám, hogy 
teljesen és valósággal még nagyon kevesen ismerik. Néha 
úgy tetszik nekem, hogy talán túlságosan is szemérme-
tesek vagyunk, túlságosan is félünk attól, hogy műkö-
désünkről, munkánkról a napilapok, ezek a mindenféle 
tudnivalónak legkészségesebb és legalkalmasabb terjesztői, 
beszéljenek. Talán nem ártana munkáinknak eredményét 
kissé hangosabban hirdetni, jobban átadni a nyilvános-
ságnak, hadd látnák, hallanák az emberek, hadd kapná-
nak kedvet velünk tartani. De vájjon kapnának-e ilyen 
módon ? Hiszen annyi a sok jótékony egyesület, hogy se 
szeri, se száma ; annyiról írnak az újságok, hogy az 
emberek szinte félnek tőlük, s futnak az olyan embertől, 
akiről tudják, hogy valamely jótékony egyesületnek a tagja, 
attól félve, hogy őket is megfogja tagnak, vagy legalább 
adakozónak; pedig hiszen az ember csak nem adakozhat 
örökké jótékony célokra, s nem foszthatja meg magát 
mindenféle világi élvezettől és mulatságtól, azért, hogy 
a szegényeknek kenyerök legyen. De tegyük föl, hogy ha 
a »Lorántffy Zsuzsánna-egyesület* többet beszéltetne 
magáról a hírlapokban, nagyobb reklámot csinálva, ma-
gának ezáltal csakugyan több tagot és adományt nyerne: 
el volna-e ezáltal érve tulajdonképeni, valódi célja ? Mind-
egy-e mi nekünk az, hogy valaki hiúságból, divatból, szo-
kásból, kényszerűségből, vagy tudja isten miféle más külső 
indító okból lép-e tagjainak sorába, hogy aztán leróva a tag-
sági díjat, többet mitse törődjék velünk, — vagy pedig tel-
jes átértésével a mi céljainknak: egész lélekkel, egész 
szívvel s azzal az óhajtással, hogy necsak a kötelező 
tagsági díjat fizesse be, hanem munkálkodásunkból is 
kivegye a maga részét. Bizonyára nem mindegy, s épen 
azért maradjunk mi ezután is csak a mellett, hogy ne 
beszéltessünk magunkról nagyon sokat; hadd lássa min-
denki, hogy a »Lorántffy Zsuzsánna-egylet* tagjai közé 
belépni világi hiúságból nem lehet, mert ennek az egy-
letnek nem célja, hogy egyes tagjainak nevét az újságok 
útján híressé tegye az országban, mint kiváló jótékony 
hölgyekét. Igaz, hogy egyesületünk így talán lassabban 
terjed, de biztosabb alapokra lesz fektetve. 

Sajnos, társadalmi viszonyaink nem olyanok, hogy 
egy, a »Lorántffy Zsuzsánna-egyletééhez hasonló szellemű 
egyesület rohamosan hódíthatna tért. Nekünk a lelkeket, 
a sziveket úgyszólván egyenkint kell megnyernünk s erre 
nem alkalmas a reklám, a nagy hűhó ; sokkal hatható-
sabb a példa, a munka, a tett, melyekben nem szabad 
lankadnunk s melyek lassan-lassan hasonló munkára fog-
ják ösztönözni a társadalom egyes tagjait, fölébresztve 
egyenkint mindenkiben a vágyat, a belső lelki szükséget, 
hogy tegyen valamit, kiki annyit, a mennyi erejéből telik, 
Isten országa terjesztésére. 

De ha egy-egy ilyen bizalmas és kedélyes össze-
jövetelen — hová kedves vendégeinket, kik még nem 
léptek tagjaink sorába, bizonyára az egyesületünk iránt 
bennök már fölébredt rokonszenv és érdeklődés hozta — 
pár szóval rámutatunk egyesületünk munkásságának ered-
ményére : úgy az bizonyára nem mondható sem nagy-
hangú reklámnak, sem szerénytelen dicsekedésnek, vagy 
épen erőszakos pressziónak, melyet reájok gyakorolni 
akarunk. Ez csak egy módja annak, hogy egyesületünket 
velük jobban megismertessük s bennök a valódi, teljes 
lélekből jövő érdeklődést felköltsük. 

Szeretetvendégségeink látogatottsága mutatja, hogy 
ezekben az egyszerű, minden külső cifraságtól ment, ke-
resztyén szellemtől áthatott összejövetelekben sokan ked-

vöket lelik, s ezen a téren már nem idegen nekik 
a >Lorántffy Zs.-egyesület«-ben uralkodó szellem. 

De ez még csak a könayebb, a felületesebb oldala 
az egésznek. A »Lorántffy Zs.-egylet* szellemébe mélyeb-
ben bele kell hatolni, hogy azt teljesen megérthessük. Itt 
csak üdülünk, testünket és lelkünket kellemes italokkal 
tápláljuk; másutt dolgozunk, fáradozunk, de munkánk és 
fáradságunk eredményét látva, akkor érezzük, hogy lel-
künknek az a tulajdonképeni tápláléka, mely éltet és erőt 
ad neki. 

Erről az oldalról tekintve a »Lorántffy Zs.-egylet«-et, 
senki se fogja tagadhatni, hogy ez az egyesület nem 
puszta név, nem száraz paragrafusok sorozata, hanem 
élő test és lélek, mely munkálkodik, s ha zajtalanul, ész-
revétlenül is, de folyvást fejlődik, gyarapodik. Célja, tö-
rekvése egy : a keresztyén hitnek s az ebből íolyó sze-
retetnek fejlesztése, ápolása; de ezt a célt mindig több 
és több eszközzel, mindig több és több módon igyekszik 
elérni. 

Eleinte legfőbb munkaköre a hetenkint egyszer, 
hétfőn délután megtartott varró-óra volt; az itt megvarrt 
ruhákat aztán, ugyancsak hétfőn délutánonkint, kiosztot-
tuk az ott megjelent szegények közt. De a mint így szegé-
nyeinknek, valamint a varró-órákra járó tagoknak száma 
szaporodott, bellátuk, hogy ezt a két dolgot összekötni nem 
lehet, úgy a hely szűk volta, mint az idő rövidsége miatt. 
Ekkor hoztuk be szabálynak a péntek délelőtti össze-
jöveteleket, mikor szintén bárki megjelenhet a tagok kö-
zül s részt vehet, az adományok kiosztásában. 

A lefolyt télen már 80 — 100 szegény jelent meg 
minden pénteken délelőtt egyesületi termünk ajtaja előtt, 
kiknek legnagyobb része állandó segítségben részesült, 
vagyis minden héten kapott kenyeret vagy krumplit, 
időnkint ruhaneműt. De egy sem volt a szegények közt 
olyan, kit, mielőtt valami adományban részesült volna, 
egyesületünk valamely tagja meg ne látogatott volna, hogy 
meggyőződjék otthonának állapotáról s a házfelügyelő és 
a többi lakók segítségével panaszának és kérelmének 
igazságos voltáról. 

A szegényeknek ez a fölkeresése egyik leghatható-
sabb módja a »Lorántffy;Zs.-egylet* céljai előmozdításának, 
nemcsak azért, mert elejét veszi sok visszaélésnek, hanem 
azért is, mert a nyomornak közvetlen látása legjobban 
fölébreszti mindenkiben az igaz részvétet, mely törekszik 
a nyomoron minél alaposabban segíteni. De ez a mód 
egyúttal a legnehezebb, a legtöbb önmegtagadást igénylő 
is, s épen azért még a >Lorántffy Zs.-egylet* tagjai közt 
is, a kik pedig bizonyára mind igyekeznek magukban a 
keresztyén erényeket ápolni, kevéssé van elterjedve. Az 
egész óriási és egyre nagyobbodó munka úgyszólván 
két-három, igazán lelkes és buzgó tag vállain nyugszik. 

S most egyenesen kedves tagtársaimhoz intézem a 
kérést, karolják föl minél többen ezt az ágát is munkál-
kodásunknak, hogy így a teendők megoszolván, senkit 
se foglaljon le az egyesületi munka annyira, hogy emiatt 
kénytelen legyen más, szintén Isten által reárótt szent 
kötelességeit, családja, otthona iránt, csak némi részben 
is elhanyagolni, s a mellett minél többen érezhessék azt 
az édes, megnyugtató érzést, melyet az önként elvállalt, 
eleinte talán nehéznek tetsző, de utóbb a lelket mindig 
több örömmel eltöltő szeretetmunka nyújt. Majd ha a 
»Lorántffy Zs.-egvlet*-nek minden tagja — s bár lennénk 
akkorra már ezeren és százezeren — önként, csupán szive 
sugallata által indíttatva fog erre a munkára is vállal-
kozni; majd ha mindnyájan érezni fogjuk, hogy itt a 
földön valamennyien testvérek vagyunk, s hogy azoknak, 
kiket kedvező viszonyok közé helyezett a gondviselés, 



kötelességük szerencsétlenebb testvéreik testi és lelki szük-
ségeinek kielégítéséről gondoskodni: majd akkor mőnd-
batjuk el, hogy egyesületünk egészen biztosan és meg-
dönthetetlenül áll azon az alapon, a melyre helyezkedni 
szent törekvése, az igaz keresztyén hit s az ebből fakadó 
krisztusi szeretet alapján. 

A szegénylátogatásnál nagyobb tért hódított egye-
sületünkben a vasárnapi iskolai oktatásban való részvéte). 
Itt már igazán szemmellátható a haladás. Míg eleinte alig 
maradt ott öt-hat tag a varró-óra után, hogy az előké-
szítő órán részt vegyen, most már 20—25-en üljük egé-
szen körül a hosszú asztalt egyesületi termünkben, és 
oszlunk meg aztán vasárnaponkint a különböző helyisé-
gekben, iskolákban, barakkokban, a hol a gyermekeket, 
és pedig többnyire a legszegényebb néposztály gyerme-
keit tanítgatjuk az Isten ismeretére. 

Már a csütörtökönkint tartott kézimunka-tanításra 
ismét kevés a vállalkozó; s az is nagyobbrészt a vasár-
napi iskolai tanítónőkből telik ki; pedig itt is kivánatos 
volna a munkamegosztás, ha t. i. azok közül a kedves 
tagtársaink közül, a kik a vasárnapi iskolában nincsenek 
elfoglalva, kerülnének ki a munkatanítónők. Azt hiszem, 
ha a varró-órákat kivéve, még minden tagnak meg volna 
a maga meghatározott, de önként és szeretettel elvállalt 
kis munkaköre az egyesületben, ez csak növelné a buz-
galmat, a munkakedvet ; senki sem érezné magát fölös-
legesnek, háttérbe szorítottnak, s képességei csak akkor 
érvényesülnének és fejlődnének, ha valamely munkába 
belevágna. 

így is dicséretes buzgalmat látunk előtérbe lépni 
néhány tagtársunknál. Egyik arra vállalkozott, hogy a 
szegényházbeli aggokat látogatja és vigasztalja; másik a 
hajléktalanok menhelyében tart hetenként egyszer vallá-
sos oktatást, s megható, hogy az elzüllött, lakásnélkül 
tengődő egyének között is akadnak, a kik örömmel szív-
ják magukba Isten igéjének éltető erejét. Egyik íiatal 
tagja egyesületünknek a gyermekvédő egyesületbe jár ki 
s a bibliát magyarázza ezeknek a szegény, elhagyott 
gyermekeknek, kiknek szülői vagy meghaltak vagy — a 
mi talán még rosszabb — a fogházban ülnek. Ezeket a 
gyermekeket a múltkor kedélyes kis uzsonnában részesí-
tettük, melynek elköltése után vidám társasjátékok ren-
dezésével szórakoztatta őket a vasárnapi iskolai tanítónő-
jük. Ilyen gyermekuzsonnákat mostanában sokat rendez-
tünk, többnyire egy-egy kedves tagtársunk áldozatkészségéből, 
s ilyenkor legjobban meggyőzőzhettünk róla, mily áldásos 
hatással van a gyermekekre az, hogy velük foglalkozunk. 
Bár el lehet képzelni, hogy a párolgó kávé, a friss zsem-
lye s a mosolygó narancs nagy vonzerőt gyakorolhat a 
szegény éhes gyermekekre, mégis semmi jelét sem árul-
ták el a mohó kapzsiságnak vagy falánkságnak. A leg-
szebb rendben és csendben vonulnak be páronkint a 
terembe, foglalják el helyöket az asztalnál, s világért 
sem nyúlna egyik sem az ételhez, míg egy szívvel, egy lélek-
kel el nem mondják azt a rövidke fohászt: »Áldott Jézus 
légy vendégünk'; áldd meg, a mit adtál nékünk*. S elfo-
gyasztva az uzsonnát, mily áhítattal hallgatják, a mit a 
tiszteletes úr beszél nekik a jó Jézusról, a ki szereti a 
kis gyermekeket s gondot visel az árvákról és szegé-
nyekről, s mily buzgón csendül meg ajkukon az ének : 
»Az áldott orvos közeleg«. 

De hát azok a szerencsétlen kicsinyek, kiknek aj-
kán nem csendülhet hálaadó ének, kiket alig taníthat 
meg egy-egy gépiesen kiejtett szóra vagy mondatra a velük 
foglalkozó emberszeretet: a szegény siketnémák ! Ilyenek-
nek is volt alkalmunk egy kis örömet szerezni. Az államilag 
segélyezett siketnéma-intézet igazgatóságának kérelmére 

már karácsony előtt felruháztuk az ottani legszegényebb 
gyermekek közül a protestánsokat; de tekintettel a hozzánk 
forduló szegények nagy számával szemben aránylag kevés 
ruhakészletünkre, a katholikusokat. a katholikus nőegvlethez 
utasítottuk. De mi történt ezelőtt mintegy két hónappal ?! 
A fentnevezett egyesületnek egy tagja megjelent egyletünk 
titkáránál s elébe terjesztvén, hogy ők képtelenek ennek 
a kívánságnak eleget tenni, minket kért, hogy adjunk 
ruhát ennek a 24 katholikus siketnéma gyermeknek. 
Elutasíthattuk-e a saját hitsorsosaik által szeretetünkbe 
ajánlott szerencsétlen gyermekeket ? Bizonyára nem; hi-
szen mi ezalatt ismét sok ruhácskát varrogattunk a mi 
kedves hétíő délutánjainkon, s kivihető volt, hogy egy 
pénteken délelőtt a többi szegény közt megjelent a 24 
siketnéma gyermek is, s mindegyik egy-egy új ruhával 
karján távozott. 

Mindezek oly tények, melyekkel örömet okozunk 
azoknak, kik az adományokban részesülnek; de a legna-
gyobb örömet okozunk saját magunknak. 

Óh, ha még azt kezdeném fejtegetni, milyen áldást 
áraszt a keresztyén szeretet munkája abban a lélekben, 
melyből az kiindul, akkor beszédemnek sohase lenne vége. 
Mint nyílik meg a lélek a közös bibliaolvasás s annak 
magyárázása alatt; mint nő az ember szívében a sze-
retet, ha bizalommal látja maga körül csoportosulni a 
vasárnapi iskolai kis növendékeket; mint hajt ki belőle 
a részvétnek és könyörületnek virága, ha látja az emberi 
nyomort a maga hajlékában, s mint erősödik benne a 
jóságos Istenben való hit, abban az Istenben, a ki min-
denkinek megmutatja az utat, mely hozzávezet, csak 
akarni kell rálépni. S mint visz az ember mindebből az 
érzésből, a szeretetből, részvétből hitből mindig többet 
és többet bele a maga életébe, a maga ot thonába; mint 
nő benne a vágy, hogy ezeket magában folyvást táplálja, 
növeszsze, s bár sok küzdelemmel, gyakran botolva, de 
mindig meg-megújuló hittel igyekezzék a maga gyarlósá-
gait, bűneit meggyőzni s a tökéletesség felé törekedni. 
Ezeknek az érzéseknek fölébresztése és ébrentartása min-
den emberben: ez a »Lorántffy Zsuzsanna-egyesület* leg-
igazabb hivatása, legfőbb célja, melynek elérésére segítse 
őt a mindenható Isten! Vargha Gyaláné. 

K Ü L F Ö L D . 

Németországi egyházi szemle. 
A német ev. tartómány-egyliásalc jelen évi fontosabb 

eseményei, mint a »Chronik der christl. Welt* hasábjain 
olvassuk, kétségtelenül a hullaégetés, a nemesebb érte-
lemben vett nöemancipáció s az evangélisáció mozgalmát 
érintik. 

A hullaégetés és az annál igénybe vehető lelkész 
funkció kérdésével az elmúlt évben az eisenachi egyházi 
értekezlet foglalkozott behatóbban. Nagy többséggel hozott 
határozata szerint, bár a hullaégetés nem ellenkezik na-
gyon az Isten törvényével vagy az ev. egyház bármely 
hitvallásával, de azért mégis ellene van a ker. egyház 
általánosan elfogadott szokásának és törvényes rendjének. 
Ez alapon a lelkésznek meg nem engedhető a hullaége-
tésnél való hivatalos funkció vagy az urnák elhelyezése 
körüli szolgálata az egyházi temetőkben. így megtiltja ezt a 
porosz, a szász, a 2 mecklenburgi, a braunsveigi, az anhalti, 



az elzász-lotharingiai, s megengedi vagy legalább is elnézi 
a szász-kóborg-góthai, a meiningeni, a brémai és a bádeni 
tartományegyház. Egyes tartományegyházak még nem 
foglaltak állást a kétségtelenül közérdekű kérdéssel szem-
ben. Krematóriák ez idő szerint Németország következő 
helyein találhatók: Gotha, Jena, Hamburg, Heidelberg, 
Apolda és Bréma. Az egyházkormányzatnak részben in-
gadozó, részben pedig merev magatartása kényes hely-
zetbe juttatja a német prot. lelkészeket. Emlékezhetünk 
Fürer stettini, Ilülle berlini és Wurster heilbronni lelkész 
esetére, kik, bár talár nélkül, nem tagadták meg a papi 
szolgálatot, a mi ellen főleg az urnáknak köztemetőkben 
való elhelyezése esetén, kifogás alig is emelhető. Váljon 
a jövőben gátolhatja-e az egyház a maga tilalmaival a 
a hullaégetés szokásának terjedését ? — Az kétséges, 
miután évről-évre nagyobb azoknak a száma, a kik ma-
gukat elégetni akarják. Köztük olyanok is vannak, a kik-
nek, mint p. o. Rümelin, a stuttgarti főpolgármester, ker. 
érzületéhez kétség sem férhet. Mihelyt az állam azt meg-
honosítaná: engednie kell az egyháznak a maga merev 
álláspotjából, a mire azonban, mint Langerhaus porosz 
képviselő március 22 én beadott javaslatának sorsa is iga-
zolja, ez idő szerint még nem igen van kilátás. 

A nők kérdésével, egyházi oldaláról tekintve, az ev. 
szociális kongresszus 1895. erfurti, s a belmissziói kon-
gresszus 1897. brémai értekezlete foglalkozott behatóbban. 
Különösen Stöckernek vannak e téren nagy érdemei. 
Mindkét értekezlet a feleségben és az anyában látja ugyan 
a nőnek természetes hivatását, azonban a kulturélet hala-
dásának és nehezebb küzdelmeinek megfelelőleg elismeri a 
nő hivatásának jogosultságát a nyilvános élet s a kenyérke-
reset terén is, a mennyiben az a házas s az anyai hivatás-
sal ellentétben nem áll. Mint értesülünk, egy evang. női 
szövetségnek a megalakítása van tervbe véve Német-
országban, mely hihetőleg az ev. keresztyénség szempont-
jából tisztázni fogja a nehezebb megélhetés folytán elo-
dázhatatlanná vált kérdést. 

Az evangelizáció kérdése Svájcban és Németország-
ban is komoly figyelmet érdemel, főleg mióta az agilis 
»genfi evang. associatió* oly hatásos munkásságot fejt 
ki az egész vonalon. E mozgalom épen nem egyház-
ellenes s nem is irányul a »hitetlen professzorok« ellen. 
Legfeljebb közönyös a dogmatikai keresztyénség iránt, 
s a valódi keresztyénség alaphitvallását Ján. 3. 16. és 
Máté 16. 24. versében találja. Tiszteletet érdemel az a 
törekvése, a melylyel Krisztus országának és evangéliu-
mának megnyerni igyekszik az elhidegülteket és közö-
nyöseket, és komolyan veszi az evang. keresztyénségnek 
a tömegek között való terjesztésének és meggyökereztetésé-
nek szent ügyét. Hogy mennyiben tudja majd megegyeztetni 
az evang. ideál s a reális valóság követelményeit, azt 
majd a jövő fogja megmutatni. De addig is szívesen üd-
vözöljük a lelkes mozgalmat a külföldön és benn a 
magyar hazában egyaránt. 

A németországi tartományegyházak állapota az 
1897. évről következő statisztikai táblázatból vehető ki : 

Kereszte lések a 
vegyes házas- A kontir 

Az ev. l akosság Ságokból eredő mándusok 
száma : s zü l e t é sekné l ; s z á m a : 

Poroszország 21.228,926 9363 3960 
Bajorország . . . . 1 234,758 16005 6714 
Pfalz 418,015 10819 5607 
Szászország . . . 3.611,670 18115 4502 
Württemberg . . . 1.440,140 11717 5102 
Baden 635,292 ? 5402 
Hesszen 695,809 10317 5584 
Mecklenburg-Schwerin 570,200 1943 í 3440 
Szász-Weimár-Eisenach 324,718 18673 4034 
Mecklenburg-Strelitz 100,287 22333 2262 
Oldenburg . . . . 289,548 42048 7270 
Braunsveig . . . . 411,377 13748 2725 
Szász-Meiningen . . 228,969 17206 3784 
Szász-Altén burg . . 177,309 17486 4592 
Szász-Gotha . . 150,633 19273 2459 
Szász-Koburg . . . 60,754 19643 1984 
Anhalt 282,483 14184 2981 
Schwarzhurg-Sonderh. 77.319 17857 3156 
Schwarzburg-Rudolst. 88 ;077 20645 3111 
Waldek 55,212 15000 7687 
id. Reussz . . . . 66,035 18776 4068 
ifj. Reussz . . . . 129,275 15141 3536 
Schaumburg-Lippe 41,036 9091 8011 
Lippe 132,129 20833 5051 
Lübeck 81,218 16061 1862 
Bréma 184,360 13317 1311 
Hamburg . . . . 651,585 12639 906 
Elzász-Lotharingia ág. ev. 255,000 8540 4553 
Elzász-Lotharingia ref. 39,741 20000 3640 

E statisztikai adatok egy haladni tudó és akaró életerős 
protestantizmusnak a képét mutatják Németországban. 

A hermánnsburgi misszió — mint Luthardt lapjá-
ban olvasom — 62 misszionáriust foglalkoztat a maga 
területén. Az utolsó évben 3321 pogány és 2536 keresz-
tyén szülőktől származó gyermeket keresztelt. A gyüle-
kezeti tagok száma 41 ,751; iskoláinak száma 100, a 
tanulóké 6478. Misszionárius növendéke 24. Warneck sze-
rint igen élénk tevékenységet fejt ki. Ugyancsak a párisi 
ev.missziói társulat munkásságáról is igen elismerőleg nyi-
latkozik »A prot. misszió története* c. művében. Utóbbi 
főleg Madagaskarban buzgólkodik. Minálunk még a bei-
missziónak is csak a kezdetén vagyunk. 

A porosz egyetemeket a lefolyt téli félévben 413 
női hallgató látogatta, és pedig 22 nő : 23, 250 : 20 és 
30 éven aluli, 142: 30 éven fölüli volt. 300 volt ev., 
24 r. kath. és 88 izraelita vallású. Családi állapota szerint 
374 hajadon, 36 házas, 3 özvegy. 158 hallgatott törté-
netet és filozófiát, 92 művészetet és irodalmat, 72 újabb 
nyelveket, 48 természettudományt, 14 orvosi tudományt, 
13 jogtudományt, 9 theológiát s 4 klasszikus nyelveket. 
A rendes hallgatók közé való fölvételüket az egyetemi 
rektorok mult konferenciája sem engedélyezte. 

A berlini ev. egyházi gyámegylet 9. évi jelentése 
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szerint az elmúlt évben 91,170 márkát gyűjtött, a mely-
hez a császár és neje 1500 márka évi járadékkal és 12 ezer 
márka rendkívüli segélylyel járult. 600 márkát adott a 
városi tanács, 20 ezer pedig rendkívüli adományokból 
folyt be. A betegek ápolására 33 ezer márkát fordíthatott. 
3075 beteget ápolt, 2436 nőt, 350 gyermeket s 229 fér-
fit. Az ápolt betegek közül 2923 ev., 106 r. kath. és 46 
izraelita vallású volt. 12 házban 105 diakonisszát tart 
fel. Az ifjúság nevelése s a betegek ápolása mellett a női 
és férfi-pincérek között is folytatja áldásos működését. 
E gyámegylet valóságos áldása Berlin városának és meleg-
ágya a szeretetben tevékeny evang. protestantizmusnak. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
** A Károli-biblia és a Magyar Nyelvőr. A 

M. Nyelvőr májusi füzetében minket közelről érdekel 
Sassi Nagy Lajos cikkelye, melyben összehasonlítja az 
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat ó-testamentum-for-
ditását Károli Gáspár revideált ó-szövetségével, mely 
összehasonlítás magyarság és világosság dolgában nagyon 
a Károli előnyére üt ki. A mit az izraelita irodalmi tár-
saság így fordít: »férjedhez lesz vágyakozásod*, Károli 
Gáspár így : »és epekedel a te férjed u tán*; a mi az 
új fordításban: »ettél a fáról, melyről parancsoltam néked, 
hogy ne egyél«, — Károli Gáspárban: »ettél a fáról, 
melytől eltiltottalak vala«; a új fordításban: »mert por 
vagy és ismét porhoz térsz vissza*, — Károli Gáspárban: 
»mert por vagy s ismét porrá leszesz* ; az új fordítás-
ban : »és jelt csinált az Örökkévaló Kainnak*, — Károli 
Gáspárban: »és megbélyegzé az Űr KainU ; az új for-
dításban : »és az özön vizei voltak a földön*, — Károli 
Gáspárban : »megjőve az özönvíz a földre* ; az új for-
dításban: fölérbedi Noé az ő borából*, — Károli Gás-
párban: »felserkene Noé mámorából«; az új fordításban 
•Ábrahám és Sára öregek voltak, előrehaladtak a kor-
ban*, — Károli Gáspárban: >Ábrahám és Sára éleme-
dett korú öregek valának*; az új fordításban: »látta 
pedig az Örökkévaló, hogy gyűlölve van Lea«, — Károli 
Gáspárban: »látván pedig az Úr Lea megvetett voitát« ; 
az új fordításban: »most ez ízben hozzám lesz csatolva 
a férjem«, — Károli Gáspárban: »most már ragaszkodni 
fog hozzám az én fér jem*; az új fordí tásban: »adj ne-
kem gyermekeket és ha nincsenek, meghalok*, — Károli 
Gáspárban: »adj nekem gyermekeket, mert h a n e m , meg-
halok* stb. E kevés példa is rávall, mennyivel jobb Károli 
fordítása, a mit különben teljes részletességgel, szaksze-
rűen és meggyőzőleg bebizonyított a magyar Nyelvőr 
előtt a »Protestáns Szemle* f. évi harmadik füzetében 
Radácsi György sárospataki theol. tanár. 

** Az * Eperjesi Széchenyi-kör* évkönyve je-
lent meg dr. Horváth Ödön, jogkari dékánnak, mint az 
egylet titkárának szerkesztésében. A felvidékünkön oly 
fontos hivatást betöltő közművelődési egyletnek — az 

1898-ik évre vonatkozó — ez az évkönyve a megboldo-
gult királyné arcképét tartalmazza s gyászkeretes lapokon 
a királyné haláláról szól. Közli az évkönyv dr. Berzeviczy 
Albertnek, a kör védnökének »Ujabb ílorenci benyomások* 
című felolvasását, valamint azt a felolvasást, a melyet 
ugyanő, épen 20 év előtt, a kör létesítése érdekében 
tartott. Kuhányi Béla költeménye u 'án a részletes titkári 
jelentés, közgyűlési jegyzőkönyv, pénztári jelentés, a kör 
naplója s a tisztviselők és tagok névsora következik. A 
112 lapból álló díszes kiállítású könyv hű képjét adja a 
kiváló egylet kedvező viszonyainak és buzgó működésének. 

** Rovargyűj tő . Segédkönyv a középiskolai tanuló 
ifjúság számára. Irta Lejtényi Sándor főgimnáziumi ta-
nár. A rovargyűjtés a középiskolai ifjúság egyik legked-
vesebb s egyúttal legtanulságosabb mulatsága. - Lejtényi 
könyvecskéje nagyon hasznos útmutatója lesz neki ebben 
a mulatozásban. A munka első részében a gyűjtésre, el-
rendezésre, praeparálásra és a szükséges felszerelésre 
ád utasításokat; a második rész a rovarok rendszeres 
osztályozását adja. A középiskolai tanárok helyesen te-
szik, ha tanulóiknak ajánlják. A hézagpótló csinos munka a 
Franklin-társulat kiadásában Budapesten jelent meg és 
ára bekötve 50 kr. 

** A l só fehérvármegye 1848/49-ben. í r ta Szilágyi 
Farkas nagyenyedi ev. ref. lelkész. Különlenyomat Alsófehér 
vármegye monográfiájából. Ára 3 frt. N.-Enyed, 1898. 
Ily címen egy hatalmas vaskos (1—450 oldalon 28 nagy 
nyolcadívre terjedő) kötet fekszik előttünk. Szerzőnk 
neve nem ismeretlen sem a történeti tudomány szakmű-
velői, sem a nagyközönség előtt, amennyiben, egyéb iro-
dalmi és társ-szerkesztői működését nem említve, már 
1891-ben s>Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben* című (1— 
366. old.) becses korrajzi történelmével nevét széles 
körökben ismeretessé tette. Így szentjük mi látni a kál-
vinista papot! Ki, ha eleget tett a templomban a szószéki, 
az iskolában a valláserkölcsöt tanító — és az egyházköz-
ségben a cura pastoralis kötelességeknek: a társas élet 
hasznos örömein felül még megmaradó idejét valamelyes 
szellemi foglalkozással a »papi könyvesházban* tölti el . . . 
Épen azért emez általános szempontból is elismerés és 
tisztelet adassék a derék szerzőnek, mint másoknak is 
példát adó szellemi munkásnak. De ez az elismerés és 
tisztelet csak fokozva lehet akkor, ha az elől megjelölt 
tudományos nagy apparátussággal, finom történeti érzék-
kel, hazafias nemes érzelmektől lángoló vonásokkal meg-
irt részletes történelmi munkálatot végig lapozzuk. E 
művön szerzőnk 4 évig dolgozott, hűséggel és elfogulat-
lanul használva fel egy egész könyvtárt kitevő forráso-
kat, számszerint mintegy 40 et, — a jegyzőkönyveket, 
békeszerződéseket, egyes naplótöredékeket és még élő 
tanúk szóbeli közléseit nem is számítva, — jeléül annak, 
hogy a szerzőnek egyfelől a tárgy fontossága s a kitűzött 
cél komolysága, másfelől a maga irói reputációja szem-
pontjából nem akart sem felületesen írni, sem, még ke-
vésbé, lelkiismeretlen compilátori munkával az őt meg-
bízó vármegyét s illetőleg a nagyközönséget »becsapni«. 
Mindennek dacára szerzőnk maga bevallja, hogy műve 
nem teljes ; mert egyfelől a rohamosan alakult esemé-
nyek miatt hibátlan és elfogultságtól ment följegyzés azon 
időkből vajmi kevés maradt fenn, másfelől az akkori 
eseményekre világot deríthető sok okmány elveszett. — 
A mű nyelvezete tiszta, világos, élénk, magyaros és za-
matos, amint hogy egy ős-magyar tvpusu, hazafias érzésű, 
puritán vallású, elfogulatlan tudós és romlatlan nyelvérzékü 
írótól másként nem is lehetett volna. Mindezeknél fogva 



ajánljuk a derekas jó müvet mindazok figyelmébe, kiket 
hazánk történetének ama nevezetes epizódja kiválóan 
érdekel, («.) 

** N é m e t nye lv tan , olvasó- és gyakorlókönyvvel. 
Középiskolák használatára írta Schiller Mátyás közép-
iskolai tanár. II. kötet, Budapest. 1899. a Franklin-társulat 
kiadása, nagy 8-ad rétben 252 lap, ára fűzve 1 frt 40 kr. 
— E könyv 1-ső része tavaly jelent meg és figyelmet 
keltett. A második kötetről is nagy elismeréssel szól a 
hivatalos birálat, mely szerint a munka nagyon hasznos 
és alkalmas eszköze a német nyelv tanításának. Az olva-
sási anyag gonddal és paedagógiai érzékkel van benne 
összeválogatva; fokozatosan halad az egyszerűbbről az 
összetettre, az egyszerű tárgyról az nehezebbre, a leg-
egyszerűbb stylusról a teljesebbre s az olvasmányokat 
pontos és gondos jegyzetekkel kiséri. A nyelvtant induk-
tív módszer szerint taníttatja a szerző, azért az olvas-
mányokból fejti ki a legszükségesebb nyelvtani tudniva-
lókat s ügy foglalja össze az együvé tartozókat. A könyv 
kiállítása csinos, papirosa jó. betűi szépek. Megrendelhető 
a Franklin-társulatnál. 

** Magyar-francia Kereskedelmi Szótár fő 
tekintettel az üzleti levelezésre, iskolai és magán haszná-
latra szerkesztette dr. Kovács J. János áll. felső keres-
kedelmi iskolai tanár. Budapest, 1899, Franklin-társulat 
kiadása, kis, 8 ad rétben 256 lap, ára vászonkötésben 
1 frt 60 kr. — E szótár a francia kereskedelmi levele-
zés megkönnyítése végett készült. Célja az, hogy segéd-
eszközül szolgáljon arra, hogy bármely magyar kifejezés-
nek megadja a megfelelőjét a franciában. S e szótár 
valóban nem csupán megbízható és kényelmesen kezel-
hető szójegyzéket nyújt, hanem a kereskedelmi nyelvnek 
bőséges szó- és mondattárát. E tekintetben a mű hézag-
pótló és nélhülözhetetlen segédkönyv ugy a kereskedelmi 
iskolák tanulóinak, mint a kereskedelmi levelezéssel fog-
lalkozó üzletembereknek. A nagyon Ízléses kiállítású munka 
a Franklin-társulatnál rendelhető meg. 

E G Y H Á Z . 

A rendkívü l i k o n v e n t üléseit az elnökség junius 
14-kére hívta össze Budapestre. 

Pesti Lutheránus egyházközségünk rendes évi 
közgyűlésén, mely dr. Klárik Lajos, felügyelő elnöklete 
alatt folyt le, a presbitérium azt az elszomorító tényt 
konstatálta, hogy a fizető egyháztagok száma és azok já-
rulékai ismét apadtak. Míg 1897-ben még 1351 fizető 
egyháztag volt, addig 1898-ban azok száma 1284-re 
csökkent. Ez okból, bár a székesfőváros úgy a népiskolai, 
mint a hitoktatási segélyt fölemelte, a gyülekezet pénz-
ügyi helyzete még sem kedvező. A templomépítés alapja 
a lefolyt év végével immár 247,539 frtra emelkedett, de 
maga az építés a Károly-kaszárnya telkének szabályozása 
illetve ennek késedelmezése miatt nem haladhatott előre; 
de az egyházban általános az az óhajtás, hogy az új tem-
lom és az iskolák a Deák-téren, a mostani helyökön meg 
maradhassanak. A hitoktatas ügye évről-évre javul az 
egyházközségben s a hitoktatók a különböző állami és 
községi iskolákban a folyó iskolai évben immár 2752 ta-
nulót részesítenek vallás-erkölcsi oktatásban. De az egyház 
folytonosan javítja a hitoktatók helyzetét; a most elfoga-

dott fizetési szabályzat a hitoktatóknak mind szálláspénz 
mind törzsfizetés és korpótlék tekintetében a fővárosi 
polgári iskolai tanárokéval egyenlő fizetést állapít meg. 
A kispesti és erzsébetfalvai iskolákba járó lutheránus ta-
nulók hitoktatásáról is gondoskodott az egyháztanács és a 
közgyűlés az intézkedéseket jóváhagyta. 

l e l k é s z i jubi leum. Lélekemelő ünnepély íolyt le 
f. hó 14-én a tolnamegyei Öcsény községben. Huszonöt 
évet töltött el nevezett helyen Bömök Péter tolnai esperes, 
mint gyülekezetének buzgó és szeretett lelkipásztora. Az 
egyház és politikai község szép emléktárgyakkal lepték 
meg az ünnepelt lelkészt életének és működésének e 
nevezetes fordulópontján. Az ünnepélyt kezdeményező és 
rendező egyházi és községi elöljáróság alkalmat nyúj-
tott arra, hogy az általános tisztelettel és szeretettel kör-
nyezett esperest ne csak saját hívei, hanem közelebb és 
távolabb lakó tisztelői és jó barátai is üdvözölhessék e 
napon. Ott voltak : a kerület országgyűlési képviselője, 
Ágoston kir. táblai bíró, az ünnepelt 10 lelkésztársa, 
kiterjedt rokonsága stb., kik mindnyájan lerótták elisme-
résük, tiszteletük és szeretetük adóját a nemeslelkű férfiú 
és buzgó lelkipásztor előtt. A szépen restaurált templom-
mal, virágzó iskolákkal, párját ritkító, gyönyörű papiakkal 
emelt ő magának maradandó emlékeket az ezen ünnepléssel 
önmagát is megtisztelő gyülekezetben. (P.) 

Konf irmáció i ü n n e p é l y e k voltak a mult héten 
budapesti egyházunkban. A konfirmándusok a kálvintéri, 
budai, ó-budai, kőbányai és zuglói parokhiákhoz voltak 
beosztva a konfirmációra való előkészítés céljából. A bu-
daiakat, ó-budaiakat az illető lelkészek, a kőbányaiakat 
és zuglóiakat az illető segédlelkészek részesítették kon-
firmációi oktatásban. Legtöbb konfirmándusa (237) volt 
a kálvin-téri templomnak, a kiket Szász Károly püspök 
úr vezetése alatt három csoportban Csűrös István, Köny-
ves Tóth Sámuel és Bocsor Lajos segédlelkészek készí-
tettek elő. A vizsgálat és konfirmáció a Zuglóban áldozó-
csütörtökön, Budán és a Kálvin-téren pedig áldozót kö-
vető vasárnap folyt le. A kálvin-téri főcsoportnak szom 
baton volt a vizsgálata és vasárnap a konfirmációja. Itt 
az alkalmi beszédet Csűrös István s. lelkész, püspöki 
titkár tartotta, a konfirmáció liturgiáját Papp Károly 
II-dik lelkész végezte. A növendékek mindjárt a konfir-
mációkor úrvacsorában részesültek s konfirmációi emlé-
kül egy-egy újtestamentumot kaptak. A konfirmációi ün-
nepélyen jelen volt Hegedűs Sándor főgondnok és Szi-
lassy Aladár gondnok is. 

T e m p l o m a v a t á s volt május 7-én a brassói ág. h. 
evt magyar esperesség kebelében Hosszúfalu-Fűrészmezőn. 
Az ünnepélyen jelen voltak az esperesség elöljárói és 
nagyszámú közönség helyből és a környékből. A régi 
imaházban rövid búcsúbeszédet, imát, áldást Petrovics 
Pál helybeli új lelkész tartott. Az új templomban a föl-
avató beszédet Zelenka Pál püspök végezte nagyhatású 
szónoklattal, mit a hosszúfalusi állami, és polgári iskola 
növendékeinek összhangzatos éneke követett. Gondosan 
kidolgozott egyházi beszédet Petrovics Pál helybeli lelkész 
adott elő. Ezután öszhangzatos énekkel, imával, áldással 
s a gyülekezet énekével a templomfelavatási ünnepély 
véget ért. 

A templomavatás ünnepélye után úrvacsora-osztás 
és keresztelés következett, mely előbbit szép alkalmi és 



szertartási beszéddel Szórády Lajos zajzoni, utóbbit pedig 
Pctrovics Pál helybeli lelkészek végezték. 

Délután 2 órakor a Barta-féle vendéglőben közebéd 
volt, mintegy 80 terítékkel, mely emelkedett, vidám 
hangulatban, sok szép pohárköszöntővel fűszerezve folyt 
le. Este 8 órakor pedig a brassói magyar dalárda, a 
esernátfalusi községi vendéglő nagytermében, Jaschik 
Gyula karnagy vezetése alatt, Pallos Veronka k. a., Har-
sányi István, Havas Lajos közreműködésével dalestélyt 
rendezett, mely igen szépen sikerült és a fűrészmezei 
egyház javára szép jövedelmet hozott. 

Nevezett egyház sokat küzdött, míg hitközségi ön-
állóságát kivívhatta; sokat áldozott, csaknem kizáró'ag 
saját erejéből, míg űj templomát felépíthette; sokat kell 
még áldoznia, míg az önkényt elvállalt anyagi terhet 
évről-évre apasztva leróhatja. 

De reméljük, hogy az új lelkész nagy buzgalma, 
az esperesség és egyházkerület ismert jóakarata ezen sze-
gény, de jóravaló és áldozatkész egyházközséget ezután 
is segíteni fogja. Adja az Ég, hogy úgy legyen! (F. Gy.) 

I S K O L A . 

Magyar i sko la i Bibl ia . A vallástanítás szőnyegen 
forgó reformjával kapcsolatosan Lapjaink sokat írtak 
mostanság az >Iskolai Bibliá«-ról. A nagyenyedi lelkészi 
értekezlet ez évi maros újvári gyűlésén, mint az Erd. 
Prot. Lap írja. Szécsi Ferenc felvinci lelkész a hézag-
pótló és nagyon szükséges »Iskolai Biblia* elkészítését 
már jóformán befejezte. Az értekezleten részletesen ismer-
tette azt a módszert, melyet a munka összeállításával 
követett és hangsúlyozta, hogy ilyen munkára mily nagy 
szükség van egyházunkban. Az értekezlet a munkát bí-
rálat végeit egy háromtagú bizottságnak adta ki. — Di-
cséretes törekvés. De kívánatos volna, hogy a szerkesztés 
alatt levő »Iskolai Biblia* módszerét szélesebb körökkel 
is megismertesse a szerkesztő. 

B u d a p e s t i e g y e t e m ü n k újjáalkotásának szokásos 
ünnepén, mely a közoktatási miniszter, a tanárok és 
hallgatók jelenlétében folyt le, dr. Mihálkovics Géza rektor 
nagyobb beszédet mondott, melyben ama tapasztalások 
alapján, a miket rektori és dékáni minőségében szerzett, 
a következő újításokat tartja szükségesnek a budapesti 
egyetemen: reformálni kell az egyetemi tanács szerve-
zetét, a mely még az abszolutizmus korából való s osztrák 
mintára készült. Azonkívül bizonyos teendők elintézésére 
egy nagy tanács létesítendő, melynek tagjai az egyetem 
összes rendes és rendkívüli tanárai, a kik manapság úgy-
szólván alig ismerik egymást. E nagy tanács oly ügyek 
elintézésére van hivatva, a melyek az egyetemi tanárok 
összességét érdeklik (pl. a rektorválasztás). A rektor tekin-
télyét emelni kell. Nem fontos, hogy tagja legyen a 
főrendiháznak, de növelni kell a járandóságait, a melyek 
nincsenek arányban állásával. A rektori tisztség két évben 
volna megállapítandó, mert alig hogy az egyik megis-
merte a teendőit, máris át kell adni hivatalát még tapasz-
talatlan utódjának. Az egyetem irodait is reorganizálni 
kell. A hallgatók nyilvántartása szempontjából a katalógus-

olvasás helyett a személyes jelentkezés rendszerét kellene 
bevezetni. A szünidőt tisztán a nyári hónapokra kell szo-
rítani, a téli hónapok a tanulásnak szentelendők. 

Megüresede t t t a n á r i katedrák. A közoktatásügyi 
minisztérium Hivatalos Közlönyének május 15-iki száma 
nem kevesebb, mint 42 tanári állásra hirdet pályázatot, 
melyeknek nagy része állami középiskoláknál üresedett 
meg. Három állás a kaposvári állami gimnáziumnál, két 
állás a szegedi állami főgimnáziumnál, két állás a makói 
állami gimnáziumnál, két állás a fogarasi, egy állás a 
nagy szebeni és négy állás, a Budapest VIII. kerületi, 
három állás az erzsébetvárosi, egy állás a beregszászi, 
két állás a ceglédi, egy állás a pancsovai állami gimná-
ziumoknál és három állás az ungvári állami reáliskolák-
nál. Továbbá két tanítónői állás a községi ág. ev. leány-
nevelő intézetnél, öt áilás a kisújszállási ref. gimnáziumnál, 
egy tornatanári állás a sepsi-szentgyörgvi ref. főgimná-
ziumnál, két állás a békés-csabai Rudolf-gimnáziumnál, 
egy állás a rimaszombati egyesült protestáns gimnázium-
nál, egy állás a pozsonyi evangélikus líceumnál, egy állás 
a nyíregyházai ev. gimnáziumnál, egy állás a felsőlövői 
evang. tanintézetnél és egy állás a nagykanizsai zsidó 
kereskedelmi iskolánál. 

A közép i sko la i t a n t e r v rev iz ió jára vonatkozó 
rendelet és miniszteri utasítás elkészült a közoktatási 
minisztériumban. A tanterv revíziója a teljes nyilvánosság 
előtt folyt, az összes szakkörök meghallgatásával és köz-
reműködésével. A tantervnél az az eszme lebegett a mi-
niszter előtt, hogy az európai színvonal benne megle-
gyen, de magán viselje a nemzeti karaktert is. Az első 
célból a tananyagot bőviti. A nemzeti karakterre nézve 
irányítónak tekintette, hogy a nagy faji és nyelvi egysé-
get képező nemzeteknél is a tanterv revíziója alkal-
mával a nemzeti irányra fektették a fősúlyt, hát ná-
lunk, ahol annyi poliglott részből áll az ország, a 
nemzeti irányra még nagyobb gondot kell fordítani. Az 
eddigi tanterv fogyatékosságát 50.000 tanuló érezte meg 
s ha kicsit is segítenek e tantervfogyatékosságon, a sok 
kicsi együtt mégis nagy értékű mennyiséget jelent a nem-
zeti intelligencia tőkéjének szaporodásában. A tanterv-
reviziónál a miniszter az egységes jogosítású középisko-
lát tartotta szem előtt. Meggyőződött tudniilik a kérdéssel 
foglalkozása közben arról, hogy a helyes reformirány az, 
hogy a törzstárgyak legyenek ugyanazok mindenütt, de 
a melléktárgyak különbözhetnek. Hanem ezenkívül min-
den iskolának biztosítania kell az általános műveltség 
megadását és hogy minden iskola, minden szakból, a felső 
oktatásra egyenlően képesítsen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* S z e m é l y i hírek. Dr. Bartók György püspökké 

választását megerősítő királyi kéziratot a hivatalos lap 
május 14-iki száma közölte. Az új püspök május 15-én 
az általános királyi kihallgatás alkalmával tette le az esküt 



király ő felsége kezébe. Az aktusnál jelen volt a vallás-
ügyi miniszter, kinek egyik tanácsosa olvasta fél az eskü 
szövegét. — Csillag Lajos, böjti ref. lelkésznek, a bihari 
egyházmegye tanácsbirájának negyven éves lelkészi jubi-
leumát a napokban ülték meg hívei; a polgári község 
tiszteletét és üdvözletét nagyszámú küldöttség élén Kiss 
István községi jegyző tolmácsolta. — Sass Béla, székes-
fővárosi ág. h. ev. ideiglenes hitoktatót a fentartó egyház-
község közgyűlése rendes hitoktatónak választotta meg. — 
Milcola Sándor gimnáziumi segédtanárt a budapesti ág. 
h. ev. főgimnázium rendes tanárává választotta az iskola-
fentartó egyházközség közgyűlése. Vargha Zsigmond, 
ó-budai ref. hitoktatót a mohácsi gyülekezet lelkészévé vá-
lasztotta. 

* Cromwell ünnepélyek. Gromwell születésének 
háromszázados emlékünnepét szépen és a nagy nemzeti 
hős emlékéhez méltóan ünnepelték meg az angol szabad 
egyházak. A »hivatalos világ«, az államegyház távol tar-
totta magát az ünnepléstől. Cromwellt a különböző poli-
tikai pártok és felekezetek ma is még oly ellentétesen 
ítélik meg, dacára annak, hogy Carlyle a róla írt gyö-
nyörű essayjében és nagy munkájában igazságot szolgál-
tatott emlékének Humeval és Macaulayvel szemben. Az 
angol parlament is elvetette nem régiben azon javaslatot, 
hogy emlékére államköltségen szobrot emeljenek. Az el-
fogulatlan történetírók azonban megállapították már, hogy 
ő az angol történet legkiemelkedőbb, legnagyobb alakja 
és Anglia világhatalmának megalapítója. A legnagyobb 
puritán, kinek hatalmas keze mindenütt védője volt a 
protestantizmusnak, méltó arra, hogy mi is hálával emlé-
kezzünk meg róla ez emlékünnep alkalmából. (P.) 

* I s ten igé je és a p á p a . A Nagyböjt ideje alatt 
régi szokás szerint a pápa és családja, — miként a magas 
rangú papokból álló közvetlen környezetét hívják — he-
tenként egy prédikációt hallgatott a Vatikán tróntermé-
ben. A szónokot rendesen a kapucinusok rendje szolgál-
tatja. De hát a csalatkozhatatlan pápa tanulhat-e valaki-
től, hozzá még egy szegény kapucinustól ? Vájjon szüksége 
van-e a Jézus Krisztus helytartójának emberi oktatásra, 
buzdításra? Ezt a nehézséget úgy oszlatták el, hogy a 
pápa függöny mögött hallgatja a szónokot. Mert hát ő 
kivül és felyül áll a gyülekezeten. A Civilta Cattolica is 
azt tanítja, hogy a pápának ez a látatlansága azt jelzi, 
hogy ő nem hallgatója az Isten igéjének, hanem az igaz-
ságnak legfőbb ura. Ezért van, mint mondják, hogy a 
szerény szerzetes prédikálása előtt letérdel a pápa elé, 
áldását kérve s a prédikálás után pedig a lábát csókolja 
meg Urának. Vájjon néha napján hall-e a pápa alkal-
mas szót? (Cs.) 

* A k h i n a i p á p á s h i t t ér i t é s eredményéről egy 
bombasztikus levelet közölt a minap a Religio Wilfinger József 
magyar lazarista s khinai kittéritő tollából. A bombasz-
tikus dicsekedés ellen nincs kifogásunk, mert hiszen kiki 
a maga módja szerint szokta dolgát előadni. Egy pasz-
szusát a levélnek azonban nem hagyhatjuk szó nélkül. 
Azt mondja ugyanis a kegyes atya, hogy: »A szegény 
protestánsok nagy hűhóval jöttek, mégis és mindenki meg-
veti Őket ugy, hogy csak nyerészkedő és viszálykodó em-
bereket szerezhetnek meg drága pénzen.« Kissé furcsának 

találjuk ez ítéletet azok után a leleplezések után a miket 
dr. Warneck tett nem régen a pápás pogány hittérités 
felől. Olvasva Wilfinger páter Ítéletét, a farkasról és a 
bárányról szóló aesopusi mese jut eszünkbe. Hát vájjon 
a protestáns bittérítők veszik drága pénzen a khinaiakat? 
Vájjon ő miattok támadtak csak nem régen is a véres 
zavargások? — Vájjon ők veszik fel egyházaikba a 
nyerészkedő és viszálykodó embereket? Hiszen, a ki lát 
és látni akar, láthatja s tudhatja, hogy sippal és dobbal 
nem a protestantizmus szokta a gimpliket fogdosni; tudja, 
hogy a protestánsoknak nem állanak rendelkezésükre 
lélekvásárló alapok, s tudja, hogy a protestantizmus nem 
szokott alkudozni a bűnnel és a babonával. Bizony, 
bizony, csak notis sunt derisui Wilfinger páter pana-
szai. {II.) 

* Új a m e r i k a i s z e k t a . Amerika ki nem fogy soha 
az ujabb és ujabb szekták produkálásából. Legújabban 
egy »Apostoli elveken nyugvó, világot evangélizáló 
keresztes hadjárat« nevet viselő szekta toborz híveket. 
A szekta alaptétele az, hogy az élő Isten maga szemé-
lyes közösségbe lép a hozzá imádkozó és tanításaira 
hallgató emberrel, s annak az embernek a cseleke-
detei, tulajdonképen Isten cselekedetei, a melyeket min-
deneknek követniük kell. Ez alaptétel praktikus alkal-
mazása abban áll, hogy ha meggyőződnek a felől, hogy 
itt vagy ott templomot, vagy iskolát kellene építeni, — 
azonnal hozzáfognak az építéshez s nem törődnek vele, 
hogy van-e pénz, vagy nincs. Az Isten majd gondosko-
dik arról. A szekta alapítója Sanford lelkész, Durhamban, 
a ki, a mikor úgy vélte, hogy az Isten azt kívánja, hogy 
a városban levő egyik halmon egy bibliai iskola emel-
tessék : ásót fogott s neki kezdett a fundamentum ásásá-
nak. Hite és példája ragadós volt s ma már azon a he-
lyen egy Siloh nevű, hatalmas, négyemeletes bibliai iskola 
áll. Az új szekta tagjai legutóbb egy gyűlésükön eme 
»soha többé meg nem változtatható« szervezeti alaptéte-
leket fogadták el: 1. A mozgalom feje a Jézus Krisztus; 
2. a mozgalom intézője a Szentlélek, a ki a Krisztus 
akaratát közölni fogja; 3. a mozgalom gyűlései ott és 
akkor fognak tartatni, a hol és a mikor az intéző paran-
csolja* — Egy dolgot, azonban mi is megtanulhatnánk 
ettől a szektától, azt, kogy »az Úr gondot viseU, — s a 
míg habozunk, tépelődünk egyes szükséges intézmény meg-
valósítása felett és igen sokszor füstbe engedjük menni 
a jóravaló terveket, — elfeledjük, hogy az Úr gondot 
visel az övéiről. (II.) 

* Róma é s a szabadkőművesek . Nagyon isme-
retes az a határtalan gyűlölet, melylyel a pápás atyafiak 
a szabadkőművesség iránt viseltetnek. Unos-untalan támad-
ják, szidalmazzák. Legközelebb a Civilta Cattolica intézett 
ellene heves kirohanást, elnevezvén a »talmudizmus testé-
nek és esontjának.« Azt állítja felőle, hogy csak a kielégít-
hetetlen pénzszomjat táplálja, neveli, azt, a mit Horác az 
auri sacra famesnek nevezett, és főjellemvonása a Krisz-
tus iránt való engesztelhetetlen gyűlölködés. Távol van 
tőlünk, hogy a szabadkőművesek védője akarjunk lenni. 
Megvan a felőlük alkotott saját véleményünk. De mégis 
tartozunk vele az igazságnak, hogy a föntebb említett 
kíméletlen kirohanást megvilágosítsuk. Szeptember hóban 
Ernesto Nathan nagymester a turini páholyban egy 
beszédet tartott, melyet a többi olasz páholyokkal bizal-
masan közöltek. Egy ily levél valamiképen a Civilta Cat-
tolica szerkesztője kezébe jutott, a ki nem is késett néhány 
passzust lapjában közölni belőle, dühöngő megjegyzések-



kel kisérve. A nagymester, úgy látszik, nagyon elevenére 
tapintott a klérusnak. Elmondta, hogy magasabb eszmé-
nyek ürügye alatt a tudatlanságot és a babonát terjesz-
tik. Szatócs ügyességgel összekapcsolták a vallást és a 
pénzt. Messze elmaradtak isteni mesterök mögött, a ki a 
templomból kiverte az árusokat és pénzváltókat. Miattok 
kiveszett a vallásból az erkölcsiséget fejlesztő erő. Nyug-
talanítva látják, hogy az emberek kezdik felismerni vészes 
befolyásukat a nevelésügy terén, s hogy a gyermekek 
értelmének megrontását sem a tudomány, sem a közlelki-
ismeret nem akar ja tovább tűrni. S még nyugtalanítóbb-
nak találják, hogy ők — t. i. a szabadkőművesek — 
kivonni igyekeznek az asszonyokat a gyóntatószék ha-
tása alól. — Ezeket tudván, nem csodálkozhatunk a római 
cikkező feldühödésén. (Cs.) 

* Az a m e r i k a n i z m u s é s a p á p a s á g . Az ameri-
kai római katholicizmust Amerika demokratikus levegője 
erősen érintette s több tekintetben szabadabb gondola-
tokra vezérelte. E szabadabb gondolatok képezik az úgy-
nevezett amerikánizmust , a mit a pápa legközelebb kár-
hoztatott. A kárkozható enciklikára közvetlenül egy élet-
rajz adott okot, a mely Heckernek, az amerikai paulinis-
ták alapítójának életét tárgyalja. Ebben az életrajzban 
különösen három dolog van kiválóan kiemelve, a melyek 
veszedelmes tanoknak látszanak a Vatikánra s a papiz-
musra nézve. Először is az, hogy a Szentléleknek, az 
egyén lelkében való hatásának nagyobb hely biztosítandó 
a theológiában, mint volt eddigelé. Másodszor, hogy a 
vallásos fogadalmak csekély ér tékűek; s harmadszor , 
hogy az államtól való független szabadság a legalkalma-
sabb helyzet ar ra , hogy a róm. kath. egyház felvirágoz-
zék. — Ezekkel az amerikai gondolatokkal szemben a 
pápai enciklika azt hangoztat ja, hogy az egyház valame-
lyik tanában is teljes lehetetlenség a változtatás. Mint 
tar thata t lan elvet, visszautasítja, mintha a csalatkozha-
tat lanság dogmája az egyeseknek nagyobb gondoskodási 
és cselekvési szabadságot nyúj tana. Tagadja, hogy ma-
napság a Szentlélek benső ihletésének nem volna szük-
sége külső vezetésre, s visszautasítja azt a véleményt, a 
mely szerint a természetes képességek előbbvalók volná-
nak a természetfeletti képességeknél. — Az amerikanizmust 
kárhoztató eme pápai enciklika is csak azt bizonyítja, 
hogy Róma esküdt ellensége minden szabadabb gondol-
kozásnak s a világosságnak. A pápa ugyan tréfásan azt 
mondá nem régen, a villamvilágításnak a Vatikánba tör-
tént bevezetése alkalmával, hogy: »most már nem vádol-
hat ják a vatikánt azzal, hogy a világosságnak ellensége 
volna!« — de, a mint az enciklika bizonyítja, bizony csak 
a szobáit világították meg a Vatikánnak s nem magát a 
vatikánt, s hogy a pápaság csak fényes termeiben tűri 
meg a világosságot, de máshol mindenütt igyekszik azt 
kioltani. (B.) 

Pályázat tanítónői állásokra. 
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület kőszegi leány-

nevelő-intézetének két rendes és egy segédtanítónői állására 
pályázatot hirdet. 

A rendes tanítónői állásokhoz kötött tárgyak : 
1. magyar nyelv, történelem és földrajz; 
2. francia nyelv, kézimunka, ének s testgyakorlat. 
A segédtanítónő által taní tandó tárgyak: német 

nyelv., földrajz, rajz és szépírás. 

A tanítónők kötelesek a megjelölt tárgyakat heten-
kénti 20 órában tanítani, azonkívül az intézet bennlaká-
sában a növendékek felett felváltva felügyeletet gyako-
rolni. 

A rendes tanítónők évi javadalmazása : 500 forint 
fizetés, szabad lakás az intézet épületében, téljes ellátás 
annak köztar tásában s az országos törvény által bizto-
sított nyugdíj-jogosultság. 

A segédtanítónő évi fizetése — szabad lakáson és 
teljes ellátáson kivül — 300 frt. 

Pályázhatnak polg. isk. tanítónői oklevéllel bíró ág. 
h. ev. tanítónők. 

A pályázni óhajtók felhívatnak, hogy vallásukat, 
életkorukat, képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és testi 
épségüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt s a dunán-
túli ág. h. e. egyházkerület iskolai bizottságához intézett 
folyamodásukat, alulírott püspöki hivatalhoz f . évi junius 
hó 15-ig nyújtsák be. 

A megválasztott tanítónők állásukat f. é. szeptember 
hó 1-én tartoznak elfoglalni. 

Pápa, 1899. május 7. 
Gyurátz Ferenc, 

2—2 püspök. 

Pályázat tornatanári állásra. 
Az államilag segélyezett, pozsonyi ág. hitv. evang. 

lyceumban lemondás folytán megüresedett tornatanári 
állásra ezennel pályázatot nyilunk. 

A megválasztandó torna tanár kötelessége a lyceum 
összes osztályaiban heti 18 órában a tornát az állami 
tanterv és utasítások szerint tanítani. 

A rendes to rna tanár j avada lmazása : 900 forint 
évi fizetés és 200 forint lakbér ; a helyettes to rna tanár 
fizetése 600 forint és 200 forint lakbér. Ha a rendsze-
res vívásban is képes oktatást adni. szép mellékjövede-
lemre számíthat. 

Az országos tanári nyugdíjintézetnek jogos és köte-
lezett tagja lesz. 

Pályázók a pozsonyi ág. hitv. evang egyházközség 
közgyűléséhez cimzett folyamodványaikat, melyekhez ke-
resztlevelet, végzett tanulmányaikat , tornatanár i képesí-
tettségüket, egészséges testalkatukat valamint hadköte-
lezettségi viszonyukat igazoló hiteles okmányokat mellé-
kelni tartoznak, folyó év junius hó 15-ikéig a pozsonyi 
evang. lyceum igazgatóságához nyújtsák be. 

Az ev. vallásúak és a kik a vívást tanítani is képe-
sek, mások felett előnyben részesülnek. 

A megválasztott rendes, vagy esetleg helyettes torna-
tanár állását f. évi szeptember hó 1-én elfoglalni tartozik. 

Pozsony 1899. május hó 7-én. 
Günther Vilmos, Zorkóczy Samu, 

kir. t anácsos és felügyelő. 1—2 lyceurni igazgató tanár . 

Felelős szerkesz tő : Szöts F a r k a s , 
F ő m u n k a t á r s : H a m a r István. 
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Forrongás a római katholikus országokban. 
I . 

A római egyház igen szeret egységére ós 
határozottságára hivatkozni a protestáns tábor 
szótszórtságával szemben. B valóban első tekin-
tetre imponál, ha a világ legkülönbözőbb orszá-
gainak a katholikusai még mindig Rómára néz-
nek mint szellemi központra, ha a »Roma locuta 
est« nemcsak minden egyházi és vallási, hanem 
sokszor még a politikai kérdésekben is annyi 
millió emberre nézve döntő és határozó. A ki 
valaha Rómában volt a Péter templomában ós 
ott megfigyelte, hogy a legkülönfélébb országok 
zarándok-csapat jai mily lelkesedve üdvözlik a 
pápát, vagy a zarándokok énekei mily hatal-
masan harsogják át ez óriás épület magas szi-
lárd csarnokait, az talán fel tudja fogni, hogy 
ez a szívet egy pillanatra mennyire meghatja, 
sőt elbűvöli, és ha a mámorból ki nem józano-
dik, annak hatása megmarad még azután is. 
A protestántizmus szakadozottsága ós az egység 
hiánya miatt ilyesmit nem mutathat fel. -Talán 
azok, a kik részt vettek a jeruzsálemi utazáson, 
a hol a megváltó-templomot az evangélikus né-
met császár jelenléte ós részvétele mellett föl-
szentelték, ehhez hasonlót éreztek. Mi legalább, 
kik a távolból az ott végbement eseményeket 
a legélénkebb figyelemmel kisértük, emelkedett 
hangúigttal olvastuk és hallgattuk mások elbe-
szélését az ottani történetek felől. De ez ritka 
fénypont volt nálunk. Mi evangélikusok rendesen 
a szótszakadozottság miatt panaszkodunk, vagy 
legalább is a miatt, hogy az országok, nyelvek, 
ismeretek, irányok ós pártok különítenek el 
bennünket s csak nehezen, hogy úgy mondjam 
mesterségesen tudunk egyházunk egységének a 
fogalmához fölemelkedni és azon épülni. Mégis 
minden gondolkodó és tapasztalt protestáns 
tudja, hogy a protestantizmus lényegéhez tarto-
zik az is, hogy a különfólesóg az egységet, a 

sokféle alak a belső együvótartOzást nem zár-
ja ki. Ez az egyéni bélyeg jellemzi a római 
katholicizmussal szemben, ez az ő jellemző saját-
sága, mely nagy áldás is rá nézve. Mert ez a szel-
lemi szabadság terméke, mely csak az ő talaján 
tenyósz, ez biztosítja a szellemi előhaladást, a 
mindig újabb ösztönök előhozatalát, vagyis az 
egészséges fejlődóst az erők ós adományok 
mezején, a melyet Isten az egyes emberekbe 
és minden egyes népbe beoltott. Ez óv meg 
tehát a megállástól, az elposványodástól ós a 
lustaságtól, mely halála minden életnek. 

Azok az előnyök, melyek e sajátságán ala-
pulnak, oly nagyok, és már annyi áldást ós üd-
vöt is hoztak, hogy mi azt semmi áron sem 
nélkülözhetjük. Úgy tűnik föl előttünk, mintha 
az életünktől fosztanának meg bennünket, ha 
valaki azt elvenné tőlünk ; habár jól tudjuk, hogy 
minden előnyt, s főkép egy ily magas előnyt 
visszaélés is kisór, vagyis hogy, nálunk világo-
sabban ós szembeszökőbben kellene az egység-
nek ós összetartozásnak is mindig napfényre 
jönni, s az elválasztásnak, a különbségnek inkább 
hát térbe kellene szorúlni; lépten-nyomon folyvást 
szemeink előtt kellene lebegnie annak, hogy : 
»Egy az Úr, egy a hit és egy a keresztsége. 

Másrészt a római katholikus egyház egy-
sége csak látszólagos előny. Mindenkinek, a ki 
egy kissé mélyebben ós behatóbban szemléli, 
mind világosabban előtűnnek annak az egysé-
gén a különféle hiányok és szakadások. Hozzá 
még többé vagy kevésbé úgy tűnik ez föl, mint 
valami mesterkélt, kierőszakolt egység, mely a 
szabadságot, tehát a szellemi fejlődés ós minden 
valódi lelki élet princípiumát nélkülözi. Hogy 
dacára ezen egységének, nem hull darabokra, 
hanem még együtt van, ez megmagyarázható, 
ha elgondoljuk, hogy mily nagy hatalom az em-
berek ós a népek életében is a megszokás ; az 
ember tartózkodik főkép vallási téren, hogy még 
hibái ós hiányai dacára is elhagyjon valamit, 



mielőtt más biztosabbal és kipróbáltabbal cse-
rélhetné azt fel. Es végül a római katholikus 
egyház még mindig a régi hatalmából tengődik; 
mert az kétségtelen, hogy neki a középkorban, 
a népek gyermekkorában magas pedagógiai je-
lentősége volt, s akkor, habár nem is minden 
téren, de mégis sok tekintetben áldásos volt, 
így van az egyesek, valamint egész népek, sőt 
az összes emberiség lelki életében is. De a római 
egyház az erőket lekötve tartja, úgy hogy azok 
ki nem fejlődhetnek, meg nem újulhatnak, és 
hógy a népek a fejlődés rohamos korában többé 
semmi téren sem engedik leszoríttatni magukat, 
hanem kezdenek, habár csak imitt-amott s kissé 
még félénken és csak egyenként az ellen reagálni, 
ezt épen a mi időnk nem egy eseménye mutatja. 
Majdnem hajlandók vagyunk a különféle többé 
vagy kevesbé világos bizonyítékokból azt követ-
keztetni, hogy közel az idő, midőn a római világ 
bilincsei is lehullnak, melyekkel a népeket fogva 
tartja, hogy számukra is a szellemi tavasz van 
fölkelőben. 

Minden tavasz zivatarral kezdődik ; ha a 
zivatar kitombolta magát, megtörik a tél ereje, 
és a természet erői újra fejlődni kezdenek s új 
élet veszi kezdetét a dermedt természetben. Egy 
ilyen esőt és viharkezdetet, itt gyengébbet, 
amott erősebbet, láthat a figyelmes szemlélő 
most a római világban. S többé nem egyes el-
szigetelt hangok azok, melyek imitt-amott már 
a reformáció idejében is hallatszának ott, hanem 
több helyen elementáris erővel látszanak már 
kitörni ós nagy mozgalomnak az előjelei. A né-
pek története lassan halacl. Mi ott egy ember-
öltő, vagy akár egy évszázad ! Lassan ós csend-
ben készül ott valami új ; láthatatlanúl, a kor-
látolt szemtől észre nem véve alakul az eleinte 
titokban, míg egyszere hatalmasan ós teljes erő-
vel napfényre kerül. így lesz azzal a mozgalom-
mal is, mely a római egyházban itt ós ott nap-
fényre jő. Már biztosan elő van készítve csend-
ben nem egy az évszázadok folyamán. Ki tudja, 
vájjon nem érkezik-e már el hamar az az idő, 
a hol némelyik napfényre jön ós fejlődésnek 
indul? 

Ha Európa népeit, melyek közt a római 
katholicizmus uralkodik, egyenként szemléljük, 
ázt látjuk, hogy egyiknél sem hiányzanak 
most olyan ösztönök és erők, melyek a dolgok 
egy új alakulására mutatnak ; kivált a legújabb 
kor tünteti azt fel a legvilágosabban szemeink 
előtt. 

Dr. W e b e r után Czékus László. 

Róma hajthatatlansága. 
A pápás egyház körében illúzió minden 

reformra való törekvés. Róma és reform egymást 
kizáró két dolog. Reformra vagy haladásra a 
papás katholicizmusban ós annak uj scholaszti-
kás theológiájában gondolni sem lehet. 

Ezt a tapasztalatot meggyőzőleg bizonyítja a 
Schell esete. Schell művei, mint már jeleztük, 
az Indexbe, a tiltott könyvek hírhedt pápás jegy-
zékébe kerültek, mire nevezett tanár magát 
engedelmesen alávetette, vagy, a mint a stylus 
curialis hangzik : laudabiliter se subjecit Romae. 
Pedig egyideig Schell professzor komolyan vette 
a reformkatholicizmus gondolatát. Az igaszságot 
kereste tudományos eszközökkel. Főleg »« katho-
licizmus mint a haladás elvem c. 7 kiadást ért 
művében Iíöhler ós Döllingerhez hasonlóan 
komoly német kath. theológusnak mutatta be 
magát. Csak egy tekintélyt ismert, s ez az igaz-
ság, s csak egy normát, ós ez a Szentírás. Több 
ízben is hivatkozik arra, hogy haladó katholi-
cizmusa észszerű ós irásszerű egyaránt. 

Igen ám, de Roma csak egy tekintélyt 
ismer, ós ez a hierarchia, illetve annak vatikáni 
csúcspontja, a pápaság; s csak egy normát fogad 
el, ós ez a pápás tradíció. így hát a konfliktus 
elkerülhetetlen lett a pápás hierarch ía es a tudós 
német professzor között. 

A mint az Index kongregációnak hírhedt 
letiltó végzése urbi et orbi köztudomásra jutott, 
Knöpfler müncheni tanár azonnal szót emelt az 
elítélt professzor, illetve annak megrendszabá-
lyozott tudományossága mellett s ar ra hivatko-
zott, hogy »a klérusban ezeren gondolkoznak 
úgy, mint Schell, az elítélt würzburgi katholikus 
theol. professzora. Csakhogy a többi akadémiai 
tanár mélységesen hallgatott s a német tudós 
elhallgattatásának szánalmas színjátéka valóvá 
vált. Tudatlan, fanatikus szerzetesek hatalom-
szava győzött az igazság fölött, diadalmaskodott 
a német katholikus tudományos theológia fölött. 

Ezzel a famosus ügy fölött napirendre is 
térhetnénk. Ámde nem hallgathatjuk el a tanul-
ságait, Magával Schellel szemben megszűnt min-
den eddigi rokonszenvünk, s egy tanulsággal is-
mét gazdagabbak vagyunk a római rendszer 
lényege ós megítélése tekintetében. Schell tervei 
csakugyan illúziónak bizonyultak, de a római 
rendszert ez esetből kifolyólag ismételten és a 
maga igaz valójában tanultuk megismerni. Esete 
tanulságos, sőt lefolyását tekintve, drámai hatású. 
A római rendszer s a német tudományos kath. 
theológia végzetes konfliktusáról van itt szó. 

Korúm trieri ós Haffner mainzi püspök 
voltak a dráma főmesterei. Mindketten a jezsui-



fák kreatúrái s főleg Pesch tanítványai, kik kö-
zül az első a trieri köpeny kiállításakor tűnt 
föl különösebben. Korúm volt az, ki Rómában 
Sehell tanárt következetesen denunciálta s buká-
sát; következetesen előkeszítette. 

Egy ilyen clenunciálás alkalmából még a 
»Germania« is azt írta: »Nem hihetjük, hogy 
Korúm püspök Sehell irataiból merített 40 e re t -
nek tétellel ment volna liómába, hogy azokat 
ott cenzúra alá bocsássa. Ismerjük Sehell iratait, 
de abban a nézetben vagyunk, hogy azok eltér-
hetnek ugyan az eddigi iskolás véleményektől, 
de semmi esetre se a kath. dogmától.« S a mit 
a »Germania« sem hihetett, mégis valónak bi-
zonyúlt. A kath. tudományosság s ,a kath. egy-
házi élet reformjára törekvő Sehell-fele iratok 
közül még a Stein würzburgi püspök által apro-
bált »Dogmatika« s »A keresztyénség isteni 
igazságacc című is az Indexre került. »Az új kor s 
a régi hitcc és »A katholicizmus, mint a haladás 
elve« maga után vonta a jó kath. »Dogmatikát« 
is,.e hihetőleg magával fogja rántani azok •libe-
rális krit ikusának, Knöpfler müncheni tanárnak 
elitóltetését is. 

S az is érdekes, hogy az Index-kongregáció 
kárhoztató ítélete nem is Sehell műveinek egyik 
vagy másik kifogásolható tételére, hanem sum-
máris alakban Sehell összes műveire vonatkozik, 
a mi világosan igazolja, hogy itt az egész irány 
kárhoztatásáról van szó. Főműveinek summáris 
elítéltetósével halálos csapást, mért a kúria Sehell 
tanár akadémiai és irodalmi munkásságára, úgy 
hogy joggal mondja a müncheni »Allg. Ztg.« 
egyik kritikusa, hogy »az ilyen en-bloc elítélésekkel 
akkor élnek Rómában, ha teljesen meg akarnak 
semmisíteni egy írót, akadémiai munkásságában, 
lehetetlenné akarnak tenni egy tanárt, s az egész 
világ előtt rühes juhnak akarnak kikiáltani" egy 
komoly tudóst«. S hasonló sors vár a német 
kath. theológia többi művelőire is, a kik már 
régóta szálkák a jezsuita kamarilla szemében. 

De hát kik azok az emberek, a kik egy 
tollvonással képesek megsemmisíteni egy német 
akadémiai tanár szellemi é le tművét? Ezeket is 
híven regisztrálja a müncheni »Allg. Ztg.« idézett 
kritikusa ekképen: »A nyelvek ismeretében tel-
jesen járatlan szerzetesek .azok, kik anathemát 
mondanak a kongregációkon, oly művek fölött, 
a melyeket nem olvashatnak. Scholastikus iskola-
szerű műveltségük mellett nem csuda, ha sok-
szor, mint Reusch »Az index története a című 
művében is megolvasható, egymásnak teljesen 
ellentmondó dolgok felett is mondanak kárhoz-
tató ítéletet. Tudjuk, hogy Kopernikus világrend-
szerét is háret ikusnak deklarálták, sőt napjaink-

ban azt is definiálták, hogy a purgatórium tüze 
ugyanaz, mint a mely a mi kályháinkban ég.fA 
mult évben pedig kimondották, hogy a katholikus 
ember nem vallhatja azt a nézetet, hogy János 
levele 5-ik fejezetének 7. és 8 ik verse nem 
autentikus, dacára annak, hogy a prot. vagy az 
ó kath. kritikusok régóta beigazolták, hogy az 
ú. n. »comma johanneumcc teljesen hiányzik a 
régi kéziratokban s így interpolációnál egyébnek 
nem vehető.« 

E szerzetesek azok a régóta ismert obseuri 
viri, kik ítéletet tar tanak a német kath. theol. 
tudományosság felett. S mit tett Sehell ezzel 
az ítélettel szemben? Sajnos, hogy következet-
len volt s az egyik végletből a másikba esett. 
A mint hírét vette a kongregáció kárhoztató 
ítéletének, könyező szemekkel, tanárokkal és 
hallgatókkal telt kollégiumában arról biztosította 
híveit, hogy »német férfi, pap és tudós lécére 
csakis az igazságot szolgálta, s így nincs mit 
visszavonnia. Eddigi munkássága mellett hű szol-
gája akar maradni az igazságnak, mert bárme 
lyes alávetés részéről gyávasággal volna azonosa. 
S íme már a következő napon azt jelentette 
a »Germania« : »Schell tanár aláveti magát és 
tanait Róma ítéletének megfelelőleg összhang-
zásba fogja hozni az egyházi tannal. Ma jelen-
tette azt a kath. theol. fakultás tanárainák 
s holnap püspöke előtt formailag is ki fogja azt 
fejezni.ee Kétkedve fogadták eleintén e gyászhírt, 
mely azonban néhány nap múlva valóvá vált. 

Sehell tanár a nyilvános tudományosságra 
nézve meghalt, s legfeljebb az ultramontán sajtó 
zeng neki dics- himnuszokat. Vele tehát, mint 
tudományos theologussal végleg leszámolhatunk. 
De az ő tragikus esete mély bepillantást nyújt 
a római kúria rendszerébe, a mely ismét bebizo-
nyította, hogy valódi haladásra képtelen, hogy az 
Isten igéjében kinyilatkoztatott isteni igazság 
örök világossága helyett a hagyományból ková-
csolt emberi igazságok csalóka fénye vezeti,, s a 
helyett hogy öntévedóseit kiigazítani igyekeznék, 
elbizakodott önteltséggel maga-magát teszi a 
népek bálványává. 

Csakhogy a világtörténetben isteni logika 
van, s az utolsó három század értelmi, erkölcsi 
ós anyagi története kétségtelenül mutatja,] hogy 
a római szellem napja világszerte hanyatlik, míg 
á Jézus Krisztus evangéliumához hű lelkek, 
népek és egyházak emelkedőben vannak. 

Dr. Szlámk Mátyás. 



ISKOLAÜGY. 
A középiskolai új tanítási terv. 

A középiskolai új tantervet a kultuszminiszter a 
rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolákban ren-
deletileg életbe léptette. Az életbeléptető rendeletbői kiemel-
jük a következő főbb mozzanatokat. 

A tantervrevizió főleg a következő három szem-
pontot tartotta szem előtt : a túlterhelés könnyebbítését, 
a nemzeti tárgyak erösbítését és a görögpótló tárgyali 
helyesebb beosztását. 

A túlterhelés szempontjából történt az intézkedés, 
hogy a latin nyelvi tanítás végső céljából a magyar-latin 
fordítás elhagyatott, a mi természetesen nem azt jelenti, 
hogy magának a nyelvnek tanítása a tanfolyam bármely 
fokán az ilynemű gyakorlatok nélkül ellehetne. Ugyan-
ilyen szempontból történt a latin olvasmányok másnemű 
elrendezése s néhány köztapasztalat szerint fárasztó olvas-
mánynak olyanokkal való felcserélése, melyek remélhető-
leg fokozottabb és többoldalú érdeklődést fognak kelteni. 
A latin nyelvi írásbeli dolgozatok száma kevesbedett. A 
mathematika anyagából a kevésbé lényeges részletek 
elmaradtak, vagy összevonattak, s a tárgykörök elve 
jobban érvényesült. Intézkedés történt, hogy a fizika taní-
tásában a mathematika csakis a törvények kifejezésére, 
nem pedig levezetésükre alkalmaztassék. A gimnáziumi 
s reáliskolai rajzoló geometria és a reáliskolai ábrázoló 
geometria tanításában, mely jelenleg túlságosan elvont, a 
szemléltető módszer alkalmazása előtérbe lépett s a tanítás 
a legegyszerűbb esetekre szoríttatott. Mindezeken kivül 
a testi nevelés köre tágult, s elvileg minden osztály szá-
mára egy kötelező játék-délutánról történt gondoskodás. 

A nemzeti tárgyak behatóbb tanítása végett a magyar 
irodalom történetének ezentúl a gimnáziumban is két egész 
év jut, a mi egyfelől a megelőző elméleti anyag gazda-
ságosabb elrendezését tette lehetővé, másfelől pedig a mai 
tantervnek elsőrendű célját, hogy az ifjú magát az iro-
dalmat ismerje meg fő-képviselőiben és fejlődésében, a 
mostaninál sokkal nagyobb mértékben fogja elérhetővé 
tenni. A beható olvastatásnak eme fokozott hangsúlyo-
zása szükségessé tette az anyag részletesebb felsorolását 
s számos új jeles olvasmány fölvételét. A történelmi taní-
tásnak egész rendje módosult. A tanterv határozottan 
arra törekszik, hogy nemzeti multunk ismertetése az 
ifjút a középiskola első osztályától mindvégig elkísérje 
részint alkalmasan megválogatott történelmi olvasmányok 
alakjában, részint a magyar történet elbeszelő tárgyalá-
sával, részint az egyetemes történelemmel kapcsolatosan, 
részint (az utolsó osztályban) a magyar nemzet törté-
netének, különösen az állami élet fejlődésének összefog-
laló áttekintése révén. A tanítás ezen összefüggő menetében, 
az érintkező pontok helyes megjelölése és tervszerű meg-
állapítása mellett, különösen azon intézkedés Ígérkezik 
nemzeti multunk méltatása tekintetéből gyümölcsözőnek, 

mely a magyar történelemnek a világtörténet keretébe 
való szerves beillesztését kísérli meg. Nagyobb tért foglal 
el az új tantervekben a hazai föld ismertetése is, külö-
nösen az által, hogy az I. osztály kizarólag hazánk 
földrajzának van fentartva s hogy egyéb tárgyakban is 
a hazai viszonyok és hazai vonatkozások érdemök 
szerint kellő figyelemben részesülnek. 

A görög nyelv helyett megszabott tárgyak tanterve, 
melynek fogyatkozásai ismeretesek, lényegesen módosult. 
Annak következtében, hogy a görög nyelv helyébe lépő 
irodalmi tárgynak görög vonatkozású elemei ezentúl igen 
erősen érvényesülhetnek, jelentékeny mértékben kevesbed-
hetnek azon paedegógiai nehézségek, melyek abból ered-
tek, hogy a törvény rendelkezéseiből kifolyólag az ugyanegy 
osztályba járó tanulók egy részének behatóbb és szélesebb 
körű magyar irodalmi ismereteket kellett elsajátítania, 
mint a másiknak; az ábrázoló geometriának mellőzése 
s mind a négy felső osztályban a szabadkézi rajz össze-
függő tanfolyamának szervezése pedig, míg egyfelől igen 
jó szolgálatot tehet a gimnáziumi tanítás rendszerében 
eddigelé kevéssé felkarolt művészi és ezthetikai képzés-
nek, másfelől közelebb hozza annak a sokak által is óhaj-
tott, de jelenleg a törvényes óraszám korlátoltságánál 
fogva meg nem valósítható célnak elérését, hogy s szabad-
kézi rajz a gimnáziumban is az általánosan képző, min-
denkire egyaránt kötelező tárgyak sorában foglaljon helyet, 

A tanterveknek egyéb jelentősebb újításai közül kü-
lönösen négy emelkedik ki. Egyik a természetrajzi taní-
tás előkészítő tanfolyamának bevitele a gimnáziumi tanítás 
alsó fokán, a mely módosítás helyességéről és célszerű-
ségéről ma már minden tanférfiú meg van győződve. A má-
sodik a gimnáziumi természetrajzi tanítás rendszeres 
tárgyalásának másnemű beosztása, mely szerint főkép 
abból a czélból, hogy a kémia a gimnáziumban is na-
gyobb tért foglalhasson, és hogy a fizika tanítása közvet-
tenül megelőző és kellő terjedelmű kémiai alapvetésre 
támaszkodhassék, az ásványtan s vele egybekapcsolt 
kémia a természetrajzi tanításban a legfelsőbb osztályt 
nyerte, minek folytán azután a növénytannak és az állat-
tannak egy-egy osztálylyal lejebb kellett helyet juttatni. 
A kémia megfelelőbb érvényesülése és a fizika eredmé-
nyes tanítása érdekében a jelzett kémiai alapvetést (mely 
nek külön tárgygyá tételét a rendelkezésre álló idő 
nem engedte meg) oly elsőrendű fontosságú didaktikai 
követelménynek tartom, melynek figyelembevétele — a 
természettudományi tanítás összessége szempontjából — 
minden egyéb, magában véve szintén fontos tekintetnél 
inkább kötelezi a tantervkészítőt. Harmadszor, a modern 
nyelvek tanításának módja némiképen megváltozott oly 
irányban, hogy a voltaképeni nyelvtanulás ideje meghosz-
szabbodott, és (a menyire a középiskola általános céljai 
megtűrték) előtérbe lépett a nyelvtanítás gyakorlati szem-
pontja. Végül különös figyelmet érdemel a szabadkézi 
rajz tanításának az eddigiektől némileg eltérő felfogása, a 
mennyiben a diszítményi elemeken kivül a természeti tár-
gyaknak a valóság utáni rajzolása is érvényesül s az 



egymást követő korszakok jellemző műalkotásainak rövid 
ismertetése belép e tantárgy keretébe. 

A tantervek felülvizsgálata alkalmat adott arra is, 
hogy útja egyengettessék a jövőben megalkotandó közép-
iskolai rendszernek. Mint a gimnáziumi és reáliskolai új 
tantervek egybevetéséből kitűnik, az általánosan kötelező 
tárgyak sorában immár csakis a latin nyelv, a francia 
nyelv, a rajz és a kémia tekinthetők a két középiskola 
között igazi tantervi különbözeteknek, míg a többi általá-
nosan kötelező tanulmányok anyaga a két középiskolá-
ban lényegileg azonosnak mondható. A jövőnek leszen 
feladata, a minden középiskolában egyaránt kötelező és 
teljesen egységes művelődési elemek törzsét a most meg-
vetett alapon véglegesen megalkotni. 

T Á R C A . 

Próféta mindig lesz. 
(Wil l iam J o h n s o n Fox . ) 

Egy csecsemő gyékénykosárba', 
A Nílus árjain lebeg; 
Egyiptom fényét ejti árnyba 
S megmenti népét e gyerek. 

Egy gyermek a templomba menve. 
Kikérdezi a bölcseket: 
F̂ gy világvallást ő teremte 
S a bálványok széttörtenek. 

Az elnyomás ha legsilányabb, 
Míg ifjú szív még lelkesül; 
Babona láncán hogy habár rab, 
Míg elme fürkész vég ne'kül: 

Pap s zsarnok azt, hogy e világon 
Soká lesz úr, ne higyje már . . . 
Mózes bárkája leng az áron 
S ím' a templomba' Krisztus áll. 

Angolból Hegedűs István. 

Kirakat előtt. 
»Nézd csak apám: mennyi játék. 
Csupa pompa, drágaság; 
Szívem erre, arra vágynék, 
S oh mint gyötör ez a vágy!« 

Szól atyjához rongyos gyermek, 
Kirakatnál álldogál; 
Bánatos gond mint egy felleg 
Atyja homlokára száll. 

Köny szemében némán is szól 
És megérti a gyermek: 

»Mondj, fiam, le vágyaidról, 
Nyugodt így lesz életed.* 

»Oh atyám, buzgó fohászszal 
Ha becsuktam két szemem : 
Mind e íénynyel, drágasággal 
Égi angyal megjelen.* 

Lásd fiam, e fény, e pompa, 
Mely jutalmazá imád, 
Szívnek kincse: soha romja 
Nem fog búsan nézni rád. 

Hegedűs István. 

Miért nines több eredménye prédikálá-
sunknak ? 

(Fo ly t a t á s . ) 

Az tény, hogy a mi a formatökélyt s a szellemes-
séget illeti, a mai i homiletikai produktumok fölülmúlják 
a régi idők ilyetén munkái t ; s azt is meg kell adni, 
hogy manapság a textus felhasználása tekintetében is 
jobban állunk, mint csak egy emberöltővel is ezelőtt. De 
félő, hogy azt a textus életébe bevezető ajtócskát igen 
sokan, még a kiválóbb szónokok is, elmellőzik. S hogy 
áll e tekintetben a dolog minálunk ? Megtaláljuk-e min-
dig, vagy csak keressük-e szorgalmasan? 

Elég sokat hallunk s olvasunk a mai prédikációnk 
hiányairól s az erre vonatkozó reformindítványokban 
sincs hiány. De a mennyire én a dologba belátok, ezek-
nek a megszívlelésre méltó tanácsoknak legnagyobb része 
lényegében periferikus pontokon mozog s a prédikáció 
egyik alakját a másik által akarja megjavítani. Csakhogy 
egyetlen-egy beteg sem lett még az által egészségessé, 
hogy reá a legszebb s legráillőbb ruhát adták. A mint 
a politikai s társadalmi életben a külső törvények által 
és ismét csak a külső törvények által akarják a jelen 
bajait orvosolni, úgy az egyházi életet is új formák s 
mindig csak új formák által akarják talpra állítani. Korunk 
betegsége — s ez a betegség föl ismertető jele elzsidó-
sodásának, — hogy az emberek abban a tévhitben rin-
gatják magokat, mintha e térre valami új törvény felta-
lálásával életet lehetne kelteni. S a prédikációra vonatkozó 
reforminditványok legtöbbje is ez időszerű betegségben 
szenved. De »azok csak az esti fellegek között keringenek* 
mindaddig, a míg a dolog velejébe nem vágnak. 

A dolog velejét érintő reformokhoz szerintem első 
sorban az tartoznék, hogy mi prédikátorok komolyan az 
»írásban élni« törekedjünk. Ezzel több van mondva, 
mint hogy az írást csak tanulmányozzuk. A mi már az 
összefüggő s mélyreható irástanulmányt illeti, e tekintet-
ben is bizonyosan kisebb-nagyobb mulasztást lehetne sze-
münkre vetni. Azt mondják, — és pedig olyanok, a kik-
nek illetékességét távolról sem lehetne kétségbe vonni, — 
hogy a bibliában való jártasság a kandidátusoknak s lel-
kipásztoroknak manapság nem épen a legerősebb oldala 
s közülünk nem egy talán kellemetlenül találná érintve 
magát, ha tőle azt kérdeznék, hogy vájjon a bibliából 
naponta legalább egy fejezetet elolvas-e vagy hogy azt 
az eredetiben teszi-e? — Több irástanulmányt tehát! 
De irástanulmányt oracióval, meditációval és tentációval, 
mert különben az csak több-kevesebb értékű külső isme-
ret marad. Az embernek az ételt meg kell ennie, hogy 



táplálja. Az étel alkotó elemeinek ismerete ép úgy nem 
táplál, mint a hogy a legtökéletesebb szakácstudomány 
sem. Az Isten igeje az elet igéje s az ember csak élet-
igazságainak benső elsajátítása utján hatolhat, beléje s 
juthat erejének birtokába. Ezen benső elsajátítást, a mely 
az élet igéjét saját életem egy részévé teszi, az Írás 
fiYvwaxeiv-nek nevezi s ez a yipáay.eiv conditio sine qua 
non-ja annak a képességnek, hogy az élet igéjét mások-
nak is megnyissam. 

Az élet igéjének ezen megnyitása azonban legfőbb 
feladata a prédikációnak. Minden más csak eszköz ehhez 
es mellékes. Persze, hogy ez magas feladat; nincs azon-
ban jogunk azt lejebb szállítani, ha netán erre elég rá-
termetteknek nem érezzük magunkat. Ez esetben a ben-ö 
embernek kell növekednie bennünk. Ha mi a ránk bízott 
evangéliumot nem hirdetjük az élet igéje gyanánt, úgy 
nincs mit csodálkoznunk, ha nem kelt életet. Élet csuk 
élö istenigéböl fakadhat s csak abban a mértékben fogunk 
általa életet kelteni, a milyenben mi magunk vagyunk, 
képesek as élet igéjébe vezeiö ajtót megtalálni s felnyitni. 
Az Isten igéjének még ma is meg van a régi ereje és 
mi annyiban hiszünk ebben az erőben, a mennyiben azt 
saját magunkon tapasztaljuk, s megfordítva: annyi ered-
ményt érünk el, a mennyiben az élet igéjének erejében 
igazán hiszünk. 

Mikor egyszer a boldogult Blumhardt bolli fürdői 
lelkész előtt Tholucknak fent említett mondását idéztem, 
a kedves úr s nagy szónok ezt jegyezte meg : »Nagyon 
helyes; de tudnod kell azt is, hogy minden emberi szív-
nek is megvan a maga ajtócskája s ahhoz is meg kell 
a kulcsot találnod. Minden szívnek meg van az ő külön 
kulcsa; azt kell megtalálni s azt azután nem szabad ide-
oda lökdösni, mert az fá j a szívnek s a kulcs is könnyen 
eltörik. S látod, csak ükkor fogsz a szívben életet kelteni. 
ha a textus életét neked oda bevinni sikerült.« Nekem úgy 
tetszik, hogy ez a megjegyzés is több becses útmutatást 
tartalmaz, mint sok vaskos komiletikai tankönyv. A hall-
gatók szívét megnyitó kulcsot megtalálni nem szintén fel-
adata-e a prédikációnak? Mit ér a legszebb prédikáció, 
ha a prédikátor e kulcsnak nincs bir tokában?! S hogyan 
találja azt meg ? 

A filadelfiai gyülekezet angyalának szóló levélben azt 
mondja a megdicsőült Megváltó: »íme, adtam eléd megnyílt 
aj tót«; s mikor Pál apostol antiochiai első térítési útjáról 
visszatért, azt írja, hogy »az Isten a hit aj taját a pogá-
nyoknak megnyitotta«. Az ajtók megnyittatnak tehát és 
azok megnyitása az Úr felségjoga! De persze előttünk 
csak úgy fognak megnyittatni, ha könyörgünk is ezért. Óh 
mily állhatatosan s buzgón kellene nekünk így kiáltanunk: 
»Uram, nyisd meg előttem, valahányszor prédikálok, a 
szívek aj ta i t ; légy nekem is segítségemre úgy, mint Pál-
nak hajdanában, mikor előtte Lydia szívét megnyitottad; 
engedd megtalálnom azt a kulcsot, a melylyel hallgatóim 
szívét ki lehet nyitni!« S a mikor prédikálásunk hiábavaló-
sága felett panaszkodunk, a hiba vájjon nem abban 
rejlik-e, hogy mi így imádkozni nem szoktunk ? 

A ki igazán arra törekszik, hogy az élet igéjével 
az emberi szívhez az utat megtalálja, vájjon" nem áradna-e 
arra onnan felülről egy fénysugár, a melynél azt meg-
találja?! 

A mikor én először egy missziói ünnepélyen Blum-
hardttal együtt prédikáltam s az ostort kissé erősen talál-
tam pattogtatni, a kedves öreg úr oldalt szólított s ezen 
ismert mondást súgta oda nekem: »Csak nyájasan bánni 
Jeruzsálemmel!« S minél öregebb s higgadtabb lesz az 
ember, annál inkább belátja, hogy a prédikációban való 
mennydörgés és villámlás általában a szíveket inkább 

bezárja, mintsem megnyitja, kivált ha testi gerjedeiem 
vezeti a nyelvet s a prédikátor talán még az iskola porát 
is alig rázta le. Azért még nem szükséges a mai kort jel-
lemző erkölcstelen szellemmel szemben az írás megtérésre 
intő s korholó szavait gyengíteni s a vétkekhez glaszé-
kesztyűben nyúlni és. csak azt beszélni, a mit az emberi 
fúl szívesen hallgat, a mikor Isten igéje arra kötelez, 
hogy az »igazságot* s »ítéletet« hirdessük. Ha az ahhoz 
való bátorság, hogy egy helytelenül nevelt s a fenyítéstől 
elszokott kornak az igazat komolyan megmondjuk, a tár-
sadalom összes köreiből kiveszett volna is, a prédikáto-
rokból nem szabad neki hiányoznia. De más az, ezzel a 
bátorsággal bírni s más testi gerjedelemből a mennydörgés 
fiait játszani. Az, a mint azt mindenki saját tapasztalá-
sából tudja, fájni szokott, ha az embert kíméletlenül szid-
ják; azért int az í rás : »az Igazságos fenyítsen engem 
barátságosan«. A mikor az orvos vágni kénytelen, akkor 
kell leggyöngédebben bánni a beteggel s minél élesebb 
az az isteni ige, a melyet hirdetünk, annál inkább kell 
nyomdokain járni Annak, a Ki azt mond ja : »én szelíd és 
alázatossdvü vagyok«, s a ki ar ra tanít bennünket, hogy 
a bűnösökkel mint »megfár adottakkal s terheltekkel* bán-
junk. Mindennél, a mit mondunk, nagyon lényeges az, 
hogy miként mondjuk. Magát a szeretetet is lehet »dü-
hösen* hirdetni; s ha az ember az evangéliumot mint 
törvényt tárgyalja, úgy megfosztja azt diadalmas erejétől. 
Gyakran vagyunk kemények ott, a hol nyájasoknak kel-
lene lennünk, mint a hogy nyájasok is gyakran vagyunk 
olyankor, a mikor keményeknek kellene lennünk. Az 
Üdvözítő épen a vámszedőkhöz s bűnösökhöz volt a leg-
nyájasabb, de viszont kemény volt a farizeusokkal szem-
ben; s mikor Jeruzsálemnek az ítéletet hirdette, könyezett. 
»Boldogok a szelídek, mert ők öröklendik a földet* ; és a 
tettetés nélküli nyájasság főkulcs az emberi szívekhez. 
Blumhardtnak e nyájasság kiváló mértékben volt s a j á t j a ; 
mindenki, a ki csak beszélni hallotta, kénytelen volt el-
ismerni, hogy »ez az ember keserüli a sokaságot*. A nép 
üdvét szíven viselő indulatból kell prédikációinknak fakad-
ni ok s ilyentől vezettetniük; az ilyen szívből eredő pré-
dikáció legbiztosabban építené fel azt a hidat, a melyen 
a hirdetett ige a hallgatók szívébe eljuthat. 

S van még egy másik híd is. Az embernek azokat 
a sziveket, a melyekbe az ige magvát kell vetnie, jól 
kell ismernie. Sok olyan, magában véve elég csinos be-
szédet hallhatni, a melyben a prédikátor mégis csak hiába 
csapkodja a levegő-eget; mivel azok az emberek, a kiknek 
beszel, csak képzelt alakok s nem testből és vérből való 
emberek, a minők a valóságban léteznek. Vagy olyanok-
kal foglalkozik a szónok, a kik nincsenek jelen, vagy a 
tudósokat s doktorokat cáfolgatja s egészen elfeledkezik 
arról, hogy szószéke alatt egyszerű iparosok, földművesek, 
szolgák és szolgálók ülnek. Nem tévedek, a mikor azt 
mondom, hogy az a neme a prédikációnak, a mely utó-
pikus alakokkal foglalkozik, szintén meglehetősen elterjedt 
hibája a mi szószékeinknek. Természetes dolog, hogy az 
ilyen prédikációkról azok a testtel és vérrel bíró emberek, 
a kik a szószék alatt ülnek, üresen mennek haza, ha 
mindjárt oly szellemes módon szórakoztattuk is őket. Ha 
valakinek, úgy különösen a prédikátornak van szüksége 
emberismeretre, alapos emberismeretre. 

S hogyan szerezheti azt meg? 
A mennyire én a dologba belátok, a következő három 

úton : irástanulmány, saját szivünk vizsgálata s azokkal 
az emberekkel való érintkezés által, a kik között élni s a 
kiknek prédikálni a hivatásunk. 

(Folyt , köv.) Paulik János. 
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Míg a templomi használatra irt prédikációs köny-
vek általános igazságokat olyan alakban tárgyalnak, hogy 
azokat minden választás nélkül a legtöbb helyen elmond-
hatjuk, addig a koporsó fölött, vagy a sírnál megálló 
lelkész legtöbbször speciális viszonyokra keli, hogy alkal-
mazza a vallás igazságait, s ép ezért, míg némely lel-
kész egy egész hosszú életen meg tud lenni a nélkül, 
hogy csak egy önnálló prédikációt is készítene: addig a 
sír, a koporsó sokszor kényszeríti a lelkészt, hogy ne 
mástól, hanem az első és legjobb for rásból : a bibliából 
vegye beszédének igazságát és a lkalmazza az adott viszo-
nyokra és körülményekre. Igaz, hogy a legtöbb ember 
élete nagyon sok tekintetben hasonló egymáshoz, mert 
egyik inkább csak az öröm és boldogság virágait, másik 
pedig a bánat és keserűség töviseit viszi sírjába, de hány-
nak, épen koporsójánál kell megismernünk az ellenkezőt, 
hogy az élet virágai csak látszólagosak voltak, a miért 
azok a sírnál elhervadnak és megsemmisülnek, míg a 
másik töviskoszorúja hervadhatat lan koszorúvá változik, 
mely a síron örök, dicsőítő emlék marad. Nekünk a sír-
nál sem kell mást hirdetnünk, m i n t a biblia igaszságait, mert 
nem a holtaknak, hanem az élőknek beszélünk, hogy az 
alkalmazott igazságokból mindenki tanul jon, s az erény 
követésére buzdítást, a bűn elkerülésére pedig iszonyo-
dást vigyen magával. S ez így lévén, én csak örülök, ha 
olyan temetési és síri beszédeket olvashatok, mint akár 
Biky Károly, akár Hallgató János könyve ; örülök, mert 
nemcsak fiatal gyakorlatlan ember, hanem a gyakorlott 
lelkész is talál e könyvekben, még a speciális esetekre 
is olyan beszédeket, melyekből bibliai igazságokat, — 
mély, Isten akara tán mindenkor megnyugvó vallásos hitet 
és meggyőződést meríthet, s megadja a fonalat és főként 
az alapot hasonló alkalmakra készítendő beszédek tar-
tására . 

A mi Biky Károly könyvét illeti, mint címe is 
mutat ja , beszédeket és imádsagokat foglal magában, 
számszerint 34-et, melyeknek legnagyobb részét a beszéd 
fölött meg is nevezett intelligens emberek koporsója fölött 
vagy sírjánál tartott . Lelkész és tanító, egyházgondnok 
és őrnagy, doktor és presbiter, gyermek és ifjú, viruló 
hajadon és édes anya — szolgáltatják neki az alkalmat 
hogy a vallás vigasztalását, a Krisztusban való hit erejét 
csepegtesse a sajgó, a fájdalomtól levert elcsüggedt szívekbe. 

De nemcsak vigasztal, hanem tanít ja és oktatja is 
a koporsó köré sereglőket, — eszméket, gondolatokat 
nyúj t nekik, hogy azokból táplálkozzanak, s azokat 
életökben érvényesíteni törekedjenek. 

A III. sz. beszédben, egy fiatal nő fölött beszélve, 

a nőiség eszményképét állítja a hallgatók elé, melyet 
mindvégig szépen és nemesen rajzol. 

»Minden csillogás nélkül, egyszerű, fehér ártat lan 
ságban tűnik szemünk elé a nőiség, mely mint szerén-
ibolya a csendes völgy ölén, cserjék enyhe alatt virul, 
mintegy ösztönszerűleg érezvén, hogy fent, a magas szírt-
ormokat örökös hó fedi, míg a völgy ölét zöld pázsit 
borítja s enyhe szellő fuvalma lengeti. A nőiségnek éltető 
eleme az édes otthon, s az ot thonnak lelke a nő. A férfi 
előtt kitárul az élet széles mezeje . . . — A nő, mint sze-
líd galamb őrzi otthonát. Szelíd kézzel, szeretettel, verő-
fénynyel, napsugárral , féltő gonddal áraszt bűbájos meleg-
séget a kis fészekre, hol kicsinyeit ápolgatja, melengeti, 
s óvja a fuvalattól i s . . . V a n n a k ma is, kik a nők munka-
körét keveslik, a nők számára a férfi jogait követelik, de 
a természet ős rendjét emberi kéz meg nem bonthat ja , 
— azt a törvényt, melyet a Teremtő teremtményeinek 
eleibe írt, emberi ész meg nem változtathatja. A nőnek 
pedig maga a Teremtő szabta ki a határt, melyen belől 
hivatásának megfelelhet, a ki e határ t átlépi, a termé-
szet ellen vétkezik, mely büntetlenül soha nem maradhat . 
Az a nő, a ki hivatása körén túllépett, eldobta magától 
azt a kincset, melyet a természet a nőiség igézetében 
adott neki. A közélet viharai, a nyilvánosság légköre 
meghervasztották s letépték szivének legszebb virágait. 
A nő nagygyá csakis a családi életben lehet. Egy egész 
kis világ az a nőnek. Ki ezt a világot nem ismeri, az 
nem ízlelt még igaz boldogságot; ki ezt a világot elvesz-
tette, az elvesztette földi paradicsomát. — A mi a virágon 
a himpor, az a nőkön a nőiség. Egy érintés, egy ártal-
mas szellő leőrli azt. Egy gyöngéd zománc az, mely egy 
érintésre összetörik s al láhull ; egy acéltükör az, melyen 
a legkisebb lehelet foltot hagy, — nem földi, de égi ado-
mány, mit megszerezni nem, csak elveszteni lehet. Oh 
nők ! Ezt az égi adományt őrizzétek meg szívetek mélyén !« 

A XIII. sz. beszédben a női jellemről azt mondja , 
hogy az »egv drágakő, melynek értékét nem a csiszo-
lás adja meg. Nem külső csillogás, hanem a léleknek 
azon természetes nemessége, a szívnek azon jósága, 
mely a gyöngédségben, hűségben, szeméremben tisztaság-
ban, szelídségben, alázatosságban, vallásosságban lép sze-
münk elé úgy, hogy egy pil lanatban szeretetre, s tiszte-
letre indít bennünket. A valódi nő lelkületén ott ül a 
nőiség himpora, melyet durva kézzel érinteni senki nem 
mer. Előtte a szilaj megszelídül, a kevély megalázko-
dik . . . Gyöngédsége által uralkodik az erőseken, tiszta-
sága által templommá varázsolja házát, hol mindenki az 
erény papnőjének tekinti őt s közelében minden érzés, 
minden gondolat megnemesbül.* 

De nem lehet, hogy minden beszédét külön-külön 
méltassam, s azokból csak pár sorban is mutatványt ad-
jak. Úgy tar talmára, mint nyelvezetére mindegyik ügyes 
szépen kidolgozott beszéd és szívből fakadó imádság, 
melyeket haszonnal olvashat mindenki, ki a tar talmas 
beszédeket szereti. 

Hallgató János könyve 4. szakaszra oszlik. Az I. 



szakaszban van 30 beszéd a koporsó felett ; a I l .-ban 
2 nagyobb és 7 kisebb síri beszéd: a IlT.-ban 2 emlék-
beszéd : Kossuth Lajos és Erzsébet királyné gyászünne-
pélyén ; a IV.-ben 7 imádság. 

E beszédek és imádságok is igaz. keresztyéni gon-
dolatokat tartalmaznak, s mély vallásos érzelmet lehelnek, 
Itt-ott nem zárkózik el a feddéstől sem, a mi nagyon 
helyes, mert a pap a koporsónál is az Isten beszédét 
hirdeti s az isteni igazság mértékével kell hogy mérjen 
és ítéljen a koporsó mellett is. 

Szerencsés azon pap, a ki minden tekintetben meg 
tudja találni a szavakat nemcsak a jól végzett, hanem 
a tévesztett és eltékozolt élet jellemzésére is. 

Hallgató könyvét ajánl ja tar ta lma és a cél is, mely-
nek javára könyve jövedelmét felajánlotta. Midőn több 
évi termékét világ elé bocsátja, nemcsak munkája közlé-
sével, hanem annak megérdemelt anyagi jutalmával is 
jót igyekszik tenni, a mi önzetlen, tiszta vallásos érzüle-
tének bizonysága. 

Nem hiúság és dicsőségkeresés, hanem a jótétei 
gyakorlása vezető kalauza. Vajha a nemes célt elérhetné! 

Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 
Tiszta egyházi választásokat!. .. 

Sok tövise van az életnek, mely, ha a társadalom 
egyik, vagy másikiré tegének testébe nyomul, nehezen, 
vagy épen nem is gyógyítható sebet hagy maga után. E 
tövisek között a leghegyesebb és a legmélyebbre ható 
volt a különböző és különösen a képviselőválasztásoknál 
előfordult sok mindenféle vesztegetés, etetés, itatás, szó-
val a szabad választás számos kinövése. 

Örömmel üdvözli azért a kúriai bíráskodásról alko-
tott s nemsokára szentesített törvényt mindenki, a ki 
nemzetének javát a k a r j a ; örömmel különösen a prot. 
egyház, melynek papjai oly sokszor hangoztat ták, hogy a 
képviselőválasztásoknál előfordult nagymérvű vesztege-
tések és visszaélések romboló hatást gyakoroltak a nép 
valláserkölcsi életére. A kormányhatalom segélyére sietett 
az egyháznak e tekintetben is. s törvényével bizonyára 
azt fogja eredményezni, hogy a jog és törvénytisztelet 
uralkodjék nemzetünk életében. De a midőn e törvény 
a politikai életet meg akar ja , s hiszszük, hogy meg is fogja 
tisztítani az abban magasra nőtt burjántól, ugyanakkor 
az egyháznak is kötelessége, hogy minden lehetőt meg-
tegyen az egyházi élet táján rágódó és azt pusztító szú 
megsemmisítésére/Ilyen őrlő, pusztító fereg egyházi életünk-
ben és a papválasztásoknál minden lépten-nyomon ismét-
lődő sokféle visszaélés, a mit bizonyít azon tapasztalat, 
hogy alig van papválasztás, a melyet meg nem felebbez-
nének. s hogy a megfelebbezett választások közül többet 
meg nem semmisítettek volna ép az utolsó időben is. 
Csak az emlékemben megmaradt választások közül em-
lítek pár esetet állításom igazolására. Azonban : >Nomina 
sunt odiosa,« csak betűkkel fogom jelölni a nevezetes 
választásokat. 

Az á—i papválasztást kétszer semmisítették meg, 
míg harmadszor ra sikerült a tisztességes választás ; a 
m—i választást egyszer megsemmisítették, a második 

felebbezés alatt á l l ; a d—i választást ép a napokban 
semmisítették meg az egyházmegyén, mert a megválasz-
tott lelkész előzőleg nagyon is nagy buzgalmat fejtett ki 
saját érdekében ; a d —i, más egyházmegyében történt 
választást szintén megfelebbezték; legutóbb pedig, mint 
a napilapokban olvastuk, N. községben késsel szurkál-
ták egymást a választók a papválasztás alkalmával. De 
nem szükséges a példák halmazát fölsorolni. — mind-
nyájan tudjuk, hogy mily ritka az igazi tiszta papválasz-
tás. S ezeket tudva, önkéntelenül merül föl a kérdés, 
hogy miként történhetnek egyházunkban ilyen választások, 
a mikor a választásra vonatkozólag királyilag szentesí-
tett törvényeink v a n n a k ? 

Ebből következik, hogy vagy a választási törvény 
rossz, vagy a törvény végrehajtóiban van a hiba. * 

A mi a törvényt illeti, bizonyos fogyatékosságától 
eltekintve, e törvénynyel lehetne és lehetett volna tiszta 
választásokat eszközöltetni, mert világosan rendelkezik 
a választás, minden mozzanatával, kezdve a választók 
névsorának összeállításától a választás befejezéseig. Meg 
van tiltva az etetés, itatás és vesztegetés stb., de a vá-
lasztás befejezése után történendőkre nincs világos ren-
delkezés. 

A választási törvények 231. §-a a következőket 
m o n d j a : »Ha a választás ellen 14 nap lefolyása alatt 
indokolt panasz adatik be: az esperes a meghívásra az 
engedély kiadását felfüggeszti; s a panaszt először az 
illető egyház presbitériumának küldi ki nyilatkozás végett. 
A lelkészválasztás ellen csakis az illető egyházközség 
választójogosult tagjai emelhetnek panaszt.« 

De mi történik akkor, ha a választás ellen indokolt 
panasz nem emeltetik, vagy ha, a mire majd szintén 
hozok fel példát, a választást meg nem felebbezik? Ekkor 
nem történik semmi és ebből fakad a legtöbb sérelem. 
Mert ha a választók megunva a választással, felebbezés-
sel s esetleg megsemmisítéssel j á r ó kellemetlenségeket, 
vagy sajnálva a felebbezéshez szükséges költségeket, a 
sok utánjárást , tanúskodást, torzsalkodást, s felebbezési 
jogukkal élni nem a k a r n a k : akkor a legpiszkosabb 
eszközökkel megválasztott lelkész is elfoglalja az új 
állomását, s a nép lelkében támadt ellenszenv megma-
rad a pap személye iránt, átviszi azt a katedrára , a 
templomra, a vallásra és egyházra, s az előbb vallásos 
érzületű, templomát és egyházát szerető nép vallástalanná, 
egyháziat lanná, felekezetnélkúlivé lesz, mert attól a pap-
tól a ki pénzért, vagy pálinkáért szerezte meg kated-
ráját , a nép kijózanodva, undorral és megvetéssel for-
dul el, mert örök igazság az, hogy a ki másokat meg-
venni kész, az alkalom adtán magát is á ruba bocsátja, 
csak kellőleg értékeljék. S ha ez előfordúl, vagy előfordúl-
hat a társadalom különböző osztályaiban, egynél nem 
szabad megtörténni és ez az egy a papság. Nem a papok, 
hanem a pap által elfoglalt állás érdekében itt valamit 
tennünk kell, mert én nem a vásárló és magukat eset-
leg eladó papokat, hanem azt az állást féltem, a mely 
állással az emberi élet legfontosabb érdekei vannak 
összekapcsolva. 

Ha a törvény nem intézkedik is határozottan, illetve 
nem teszi kötelességévé az esperesnek, hogy a választás 
minden tényéért Ő felelős, s neki hivatalból folyó köte-
lessége az ellenőrzés, mégis azt mondom, s az egész 
törvényből is következtetem, hogy az esperesnek, mint 
egy erkölcsi testület őrének, joga, de egyszersmind köteles-
sége is, hogy minden választásról tiszta., világos tudása 
legyen, s ha valami törvényellenes kihágást, vagy mulasz-
tást észlel: a kihágást és mulasztast hivatalból üldözze, 
hivatalból vigye az egyházmegyei, esetleg a kerületi gyűlés 



elé, s hivatalból semmisíttesse meg az inkorrekt, törvény-
ellenes választást. Exempla trahunt. 

A mult évben L. községben volt lelkészválasztás, a 
hol a hivek igen nagy része egy olyan káplán mellett 
foglalt állást, a ki a jelzett egyházban több éven át szol-
gált, de az erkölcsi súlyban erős kisebbség mégis meg-
akadályozta, hogy az illetőt meghivás útján válaszszák 
meg. Tehát pályázat hirdettetett. A pályázók közül a 
hivek két ember mellett kardoskodtak, s a választás alkal-
mával, midőn az elnök által feltett kérdés, hogy kire 
óhajtanak szavazni, a hívek csupán két nevet említettek 
a mire megkezdődött a választás, illetőleg a szavazás. 
De hogyan? Nyilvános szavazással, a mit pedig a tör-
vény világosan megtilt, a 217. §-ban a következőket 
mondván: »A szavazás titkosan, szavazó lapokkal törté-
nik s válssztási jogát mindenki csak személyesen gyako-
rolhatja.* Hogy ez törvényellenes választás volt, az 
bizonyos, de mert a választók nem akartak tovább tor-
zsalkodni, a választást nem felebbezték meg és az espe-
res a legnagyobb lelki nyugalommal megadta a megvá-
lasztott papnak a concessát, a ki az állását a választás 
után rövid időre el is foglalta. 

Úgy a politikai és társadalmi, mint az egyházi 
éleiben voltak és vannak hibák, kihágások, de ép e hibák 
megszüntetésére és a kihágások fenyítésére hozattak és 
hozatnak a politikai és egyházi törvények. A mi bűn a 
politikai életben, bűn az az egyházi életben is, sőt itt sokkal 
inkább az, mert az egyház, mint erkölcsi testület, mint 
a Krisztus égi tudományának hirdetője, kell, hogy kizár-
jon magából minden tisztátalant s minden isteni és em-
beri törvénynyel ellenkezőt. Alkalmazzuk azért a törvé-
nyeket teljes szigorúságukban, mert, hogy e törvények 
általánosságban jók: mutatják azok a választások, a melyek 
megsemmisíttettek ép e törvények alapján. 

Valóban szégyen és megbocsáthatatlan bűnünk, 
hogy politikai és társadalmi életünk ferdeségeivel és bűnei-
vel takargattuk eddig is bűneinket, arra hivatkozván, 
hogy a képviselőválasztásoknál megszokott etetés, itatás 
és általában korteskedés nélkül a papválasztás sem lehet 
másképen. Nem lehet, mert. nem akarjuk; mert könnyű 
a hibákat eltakarni, ha azt a hibát egy olyan ember 
követte el, a ki valamikép hozzánk tartozik, — ha vala-
kinek okvetlen állást kell szerezni, mint a hogy erre is 
tudnék fényes példákkal szolgálni. Ha én, mint pályázó 
nem igérek s nem adok semmit" s a másik és tizedik 
hasonlóan jár el, mi következik? Az, a mi'leghelyesebb, 
hogy a választók addig járnak, £addig keresik a papot, 
a míg olyat találnak, a ki nekik minden tekintetben meg-
felel. Régebben nem volt pályázat, a mi a papi állásra 
nézve lealacsonyító is, s mégis megtalálta úgy Halas és 
Kecskemét mint Ordas, vagy bármely község a maga 
papját. Ha eddig nem így járt el a pályázó papság nagy 
része, hanem minden törvényellenes eszközt felhasznált 
azért, hogy csak pap lehessen: ezután őrködjenek, vi-
gyázzanak egyházi és világi őrállóink, hogy ilyenek meg 
ne történhessenek. 

Az esperesnek joga, de kötelessége is, hogy már a 
pályázatok átvizsgálásakor kirekeszsze a pályázók sorából 
azt, a kiről akár hivatalos jelentés, akár magán értesülés 
alapján bizonyosan tudja, hogy megválasztatása esetére 
a híveknek bizonyos fizetés-elengedést, vagy más ilyen 
ígéretet tet t ; a ki magát személyesen ajánlgatja (233. §. 
a) pontja) a ki házról-házra jár, hogy magának szava-
zatokat szerezzen. Hogy ilyenek is vannak, kik porté-
kájukat minden áron eladni akarják, az bizonyos, de a 
törvény ellenére nem szabad megengedni. Nem szabad 
megengedni, hogy az ügy is meggyengült papi állás te-

kintélyét ily módon ássa alá valaki, és ha mégis meg-
teszi, vegye el büntetését, mert sokkal jobb, hogy egy 
ember esetleg elveszszen, — mint egy egész gyülekezet 
gyehenmára kerüljön. Nincs állás, a melyben oly romboló 
hatást gyakorolna a vesztegetés, mint a papi állásban, 
melynek betöltőjélől mindig többet követelnek és köve-
telnek az emberek, mint bármely más állásban levőtől. 
És nem is ok nélkül, mert ezen állás van hivatva arra, 
hogy az életet a maga anyagias erkölcsi elposványosodá-
sából kiemelje s az idealizmus fényével bearanyozza. 

»Ha a só megizetlenül, mivel sózattatik meg ?« 
Ha a világ világosságai szennyes, pislogó mécsekké vál-
toznak, hol keressen a nagy tömeg világosságot? 

Ne csodálkozzunk, ha itt-ott, de elég sok helyen 
azt tapasztaljuk, hogy az emberek a maguk által gyújtott 
mécs halvány világossága mellett akarják megtalálni azt, 
a miért leikök sóvárog, de a mit papjaiktól nem tudnak 
megnyerni. Nehéz beszédek ezek, de azt hiszem, mindenki 
elismeri, hogy igazak. 

A tisztességtelen versenyzés a papok részéről tisz-
tisztességtelen és káros hatást szül a papok, az ő állásuk 
és a Krisztus egyházára nézve, mert ezen állást pénzért 
venni, vagy eladni nem szabad, s a ki mégis ezt teszi, 
olyan bűnt követ el, a melyet sem az Isten, sem 
az emberek jobb gondolkozású része nem bocsáthat 
meg neki. 

A világi hatalom megalkotta törvényeit, hogy az-
után csak tiszta képviselőválasztás lehessen. Nekünk 
már megvannak törvényeink, csak használnunk kellene 
azokat. S én azzal biztatom magamat, hogy a világi 
hatalom kezdeményezése és a világiak hatása alatt egy-
házunkban is tiszta papválasztások fognak történni, hogy 
maguk a papok fognak arra törekedni, hogy az egyház-
ban mindenek ékesen és szép rendben történjenek. 

K . . . S . . . . 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi március 

havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szlavon-
országok kivételével, március havában élve született: 
55-137, halva: 1-159; elhalt hét éven alul: 23"536; hét 
éven felül: 26*304; összesen: 49"840. Népszaporodás: 
5'297. Házasság köttetett: 8 325. Ebből vegyesházasság: 
1*041; ° /o"^ a n : 12*50. Tiszta ág. h. ev. házasság: 3 0 0 ; 
tiszta ev. ref. házasság: 1*821; róm. kath. : 5 4 8 ; görög-
kath.: 1 9 2 6 ; gör.-keleti: 2*223. Böjti időszak! 

Azon 44 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
2 esetben az apa, 6 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. Nyereség: 4. Megegyezés nem léte-
sült 36 esetben. Azon 50 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 6 esetben az apa, 10 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 4. Megegyezés 
nem létesült 34 esetben. 

Azon 96 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. b. ev., a másik fél nem római kath., de más vallású, 
10 esetben létesült megegyezés, melyből 5 esetben az ág. 
h. ev., 5 esetben a más vallást fogják követni a gyer-
mekek. Veszteség-nyereség: 0. Megegyezés nem létesült 
86 esetben. Ezen esetekben az ág. h. ev. egyház nyere-
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sége a gör.-keleti egyháztól egy, az ev. reform, egyháztól 
négy; vesztesége a gör.-katb. egyházzal szemben egy: az 
ev. reform, egyházzal szemben. 4. Március havában két 
izraelita vőlegény kötött házasságot ág. bitv. ev. meny-
asszonynyal, megegyezés egy esetben sem létesült. 

Azon 132 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 9 eset-
ben az apa, 18 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Nyereség : 9. Megegyezés nem létesült 105 
esetben. Azon 158 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath.. megegyezés szerint 
24 esetben az apa, 15 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Nyereség: 9. Megegyezés nem léte-
sült 119 esetben. Azon 206 vegyesházasságból pedig, 
hol az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. ka th , 
de más vallásü, 18 esetben létesült megegyezés, melyek-
ből 9 esetben az ev. ref., 9 esetben a más vallást fog-
ják követni a gyermekek. Nyereség-veszteség: 0. Meg-
egyezés nem létesült: 188 esetben. — Ezen esetekben 
az ev. ref., egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól kettő, 
a gör .-keletitől kettő, az ág. h. ev. egyháztól 4, az unitá-
riustól egy; vesztesége pedig a gör.-kath. egyházzal szem-
ben 4, a gör. keletivel szemben egy, az ág. h. ev. egyházzal 
szemben 4. Négy ev. ref. vőlegény és egy menyasszony 
kötött március hóban izraelita menyasszonynyal illetve 
vőlegénynyel házasságot. Megegyezés nem létesült. 

A róm. kath. egyház március hóban a két protes-
táns egyháztól a fent jelzett nyereség-veszteségen kivül, 
a 106 nem evang. vagy ref., de más vallásuval kötött 
vegyesházasságokból megegyezés szerint veszteit egy 
esetben, és részére hat esetben biztosíttatott a gyerme-
kek valjása ; nyeresége tehát itt: öt. Megegyezés nem léte-
sült 99 esetben. Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szem-
ben egy; nyeresége pedig a gör.-keleti egyháztól kettő, 
az unitáriustól egy, az izraelita hitfelekezettől három. 
Március hóban 11 róm. kath. vőlegény kötött házasságot 
izraelita menyasszonynyal, megegyezés két esetben léte-
sül az apa részére, és tíz izraelita vőlegény lépett házas-
ságra róm. kath. menyasszonynyal, megegyezés egy eset-
ben létesült az anya részére. Két felekezetnélküli vőle-
gény izraelita menyasszonynyal; megegyezés egy esetben 
sem létesült. Keresztyen és izraelita között összesen 28 
házasság köttetett. 

Horvát-Szlavonországokban március hónapban ösz-
szesen: 486 kázasság köttetett, ebből, vegyes házasság 
10 %-ban : 2'06. Tiszta róm. kath. házaság: 26, gör.-kath.: 
3, gör.-keleti 418, ág. h. ev. 8, ev. ref. 2, izraelita 20. 
Egy ág. h. ev. vőlegény kötött házasságot róm. kath. 
menyasszonynyal, megegyezés létesült az anya részére. 
Veszteség egy. Két ev. ref. vőlegény kötött házasságot 
ág. h. ev. menyasszonnyal, megegyezés egy esetben léte-
sült az apa részére. Egy evang. veszteség, egy ref. nye-
reség. E szerint folyó év március havában az ág. h. ev. 
egyház nyereség-vesztesége a róm. kath. egyházzal szem-
ben Magyarországon: 0. Horvát-Szlavonországokban egy, 
összesen egy. Nyereség-vesztesége más hitfelekezetekkel 

szemben Magyarországon : 0. Horvát-Szlavonországokban 
vesztesége egy. Összes vesztesége március böjti hónapban 
is kettő. Az ev. ref. egyház nyeresége a róm. kath. egy-
házzal szemben Magyarországon: 18, Horvát-Szlavonor-
szágokban nyereség-vesztesége: 0, nyeresége összesen: 18 
Nyereség-vesztesége más hitfelekezetekkel szemben Ma-
gyarországon 0, Horvát-Szlavonországokban nyereség egy. 
összes nyeresége március havi böjti időszakban : 19. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangé l ikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

A modern theologusok gyűlése Hollan-
diában. 

Az úgynevezett »modern theologia* képviselőiminap 
Amsterdamban gyűlést tartottak, amelyen a theologiai 
tudományok és az egyházi élet körébe tartozó több kérdés 
került megvitatás alá. A gyűlés lefolyása, a melyről a hol-
landi lapok terjedelmes tudósításokat hoztak — és az 
eredmény, a melyre a vita folyamán jutottak,^igen érde-
kes. Érdekes, mert míg a theoretikus kérdések tárgyalá-
sánál a racionalizmus legszélső határáig, sőt még azon 
túl is, elmennek, addig az egyházi életre vonatkozó gyakor-
lati kérdések megvitatásánál kénytelenek a tapasztalat 
kérlelhetetlen logikája alapján olyan kijelentéseket tenni, 
a melyek a sajat theologiai elméletükkel és elvökkel hatá-
rozott ellentmondást mutatnak, Így pl- »az istentiszteleU 
kérdésének tárgyalásánál nviltan beismerték, hogy az el-
mélet a gyakorlatban nem áll meg s széltében hangoz-
tatták, hogy az eddigi alapokon változtatni kell, valami 
olyanhoz kell fordulni, a minek jogosultságát az ész nem 
ismeri ugyan el — elméletben, de éz élet megköveteli — 
gyakorlatban. 

A mennyiben az »istentisztelet« kérdése fölött tar-
tott vita lefolyása elég tanulságos, nem lesz talán érdek-
telen röviden ismertetni, miként vélekednek a modern 
theologia legújabb képviselői erről a fontos, mindenkit 
érdeklő kérdésről: a hatályosabb és erőteljesebb vallásos 
élet támasztásáról? 

A kérdés előadója dr. Nort volt, a ki a mai társa-
dalmi élet rövid jellemzésével kezdette előadását: korunk 
szellemi t életét valami figyelemre . méltó kiterjedettség 
jellemzi. Az egyes mindennek fölébe jutott és minden az 
egyes hatalma alá került. Alig van mező, amelyre az 
ember rá ne tette volna lábát, hasonlókép ma már alig 
van »idegen ország«. Korunk jelenségeibe jobban bele-
pillantunk, mint azt korábban tették; gyorsabban, izga-
tottabban élünk ; befolyásunkat annyi mindenre kiterjeszt-
jük ! Csapongunk minden irányba. Az iskolában a tan-
tárgyak száma folyton szaporodik ; az embernek mindenről 
kell tudni valamit, hogy korának gyermeke lehessen. A 
művelődés széles határok között történik s már a gyer-
meknél arra van fektetve a fősuly, hogy sokat tudjon. 
Ez által a nevelés sok körben egy nem épen megfog-
hatatlan átalakulást szenved. Sokan csak arra törekednek, 
hogy a gyermek kitartson és a versenyben hátra ne 
maradjon. A szélesen kit erjedt szellemi fejlődés korunk 
igénye. Határozott, biztos irány azonban alig van. Egyenes 
úton alig jár valaki, most jobbra, majd balra téved. Különös 
figyelmet érdemel két jelenség. 

Az első az, hogy a veszély, mely a lelki életet 



fenyegeti, kezd mind félelmesebb lenni. Hogy a lelki élet 
helyes irányban fejlődjék, mindeneken túl tekintő korunk 
számára egy a legszükségesebb: a csend, a nyugalom. 
Nyugalom a test, de még inkább a lélek számára. Nem 
arra van szüksége az embernek, hogv minden világokat 
bejárjon és annak éljen, a mi rajta kívül van, hanem 
hogy elmélyedjen önmagaba és kövesse a lelkiismeret 
szavát. Korunk gyermekeinek nyugtalan szíve nem a 
tudásban s nem abban, a mi ezen felöl van, találja 
meg az egyensúlyt, hanem a vallásosságban és hódolatban. 

A másik veszély, amely a modern iranyzat híveit 
félelemmel tölti el. élénk világot vet a túlhajtott szabad-
elvüségre s annak következményeire, a melyekkel önma-
guk sincsenek megelégedve. Azok, a kik az evangéli-
umi keresztyénséghez szigorúan ragaszkodó theologusokkal 
szemben fennen hirdették, hogy az ő erejük és különös 
ismerhető jelük a minden természetfelettinek elvetésében 
állott s az ész kedvéért elvetettek sok mindent, ami a 
lélek hitének legféltettebb tárgyát képezi, azok most azt 
a vallomást kénytelenek tenni, hogy nem egészen jól 
számítottak, a modernizmus eredményeiben ők is veszélyt 
látnak. Bizonyos keserűséggel tölti el őket az a tapasz-
talat, hogy míg az evangéliumhoz közelebb álló le.készek 
gyülekezeteiben erős egyházi élet van, addig a moder-
nizmus hivn körében a vallás esilc alárendelt jelentő-
ségű fogalom, az élet. viszonyainak merész idealizálása 
olyan, mint a lemetszett s pohárba tett virág: szép. de 
továbbfejlődés képességével nem bír. Sokak előtt olyan 
a vallás, mint egy kedves ruina, a melyet megtekin-
teni olykor elmennek, mert hiszen a festői omladék, 
a roskadozó f a l . . . oly köl tői! . . íme, ott még egy to-
ronyból a törmelék, repkéuyek díszítik, roskadt lépcső 
vezet f e l . . . a megmászásra 'igen rozzant. Egykor szép 
kilátás volt a toronyból messze a tájak f ö l é . . . mindez 
igen szép . . . de nem lakható! . . A vallás más fonto-
sabb érdekek alatt álló jelentőség nélküli dologgá lett, 
többé nem a lelkiismeret ügye. 

Van valami tragikus — ígv szól az előadó — abban 
a gondolatban, hogy a modern vallásos irány új éle-
tet keltett, nagy és jótékony hatást gyakorolt a fejlődésnek 
minden terén és az eredmény mégis az, hogy az egyházi 
élet. mezején mások szedik le a gyümölcsöt. Oly időket 
élünk, a melyek kínos érzeseket, keltenek, oly napok jöt-
tek, a melyeknek történetei szivünkre ha 'nak s önmagun-
kat vigasztaljuk, mondván: hiszen nem is új egyház a 
c z é l u n k ! . . . de az tény, hogy a modern vallásos irány-
zat a gyülekezeti életre átalakító és nemesítő erővel nem bír. 

Ezek utan mi sem természetesebb, mint azon kér-
dés feltevése: maradjon-e minden úgy, a mint van, vagy 
valamin változtatni kell? Némelyek talán arra gondolná-
nak, hogy a liturgián, énekeken és az istentisztelet művé-
szi elemén, vagy más ezekhez hasonlókon kellene vál-
toztatni, de mindez mellékes; a kérdés sokkal mélyébbre 
hatol s nem annyira a formát mint a tartalmat érinti. 
Hiszen a veszély, mely a lelki életet fenyegeti, az, hogy 
a vallás igen sok körben nem tekintetik többé lelkiisme-
reti dolognak ; de midőn annak beismerésére eljutott valaki, 
azt is be fogja látni azonnal, hogy az istentiszteletet olyanná 
kell tenni, a mely hatással legyen a gyülekezet lelkiisme-
retére. 

Ezen fordul meg és e mellett mellékes jelentőségű 
minden. Az egyházi, úgynevezett modem irányzatban az 
intellectuális elem mindig inkább követte Zwinglit, mint 
Luthert, inkább a mély érzésű tudóst, a ki tanulmányozá-
sai közben jön rá. hogy az egyházi ián nem helyes, 
mint azt a lelkes barátot, a ki a bűnből való megváltás 
után sóvárogva így kiált fel: »Miként üdvözülhetek?* A 

theoretikus vizsgálódás vagy modern irányzat a bűn 
lényeget már akkor félreismerte, midőn annak meglévő, 
pusztító erejét tagadta; most gyakorlatilag nincs más 
hátra, mint az istenitiszteletet mindenekelőtt ismét olyanná 
tenni, a mely éreztesse, hogy az Isten után vágyódni 
istenfélelem és dicső bizonyosság, hogy Atyánk van ott 
fenn és mi hozzánk szól. Ez legyen az alaphang, mi-
ként ez a Krisztus evangéliumának is alaphangja. A té-
kozló fiu a központ, a ki szomjúhozik és éhezik a meg-
igazulás után. Á mit korunk társadalmi élete első sorban 
szükségessé tesz, nem új gazdasági theoriák megértése, 
hanem az igaz és nem igaz, a szeretet és önzés benső 
érzése. A vallásos összejöveteleknél a fő súlyt nem a 
változó irányzatokra kell fektetni s az azokon tartott 
beszédek ne a vallás fölött tartott vizsgálódások legyenek, 
hogy miként lehet, azt széppé és igazzá tenni, hanem tá-
maszszanak mélyebb felfogást a bűnről és a váltságra szo-
rulásról. Imádság, vigasz és remény ettől függenek. Mé-
lyebb felfogást a bűnről, mert még sohasem éreztük job-
ban, mint most a vallás és a társadalmi élet közötti laza 
összefüggést. — Az emberiség ügye a mi ügyünk, a má-
sok bűne a mi bűnünk. És az egyház feladata az, hogy 
éreztesse : én személyesen felelős vagyok Isten előtt a 
kivül levő fájdalomért és erkölcsi pusztulásért is. Az em-
beriséggel együtt állok az Isten előtt. A társadalom és 
annak minden tagjának ügye az egyházé is. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy tehát az egyházi beszédekben gaz-
dasági kérdések tárgyaltassanak, vagy hogy a gyülekezet, 
mint ilyen bevettessék a társadalmi és politikai élet hí-
nárjába, hanem hogy kiválóan hangsulyoztassék a felelős-
ség és a bűn, a mi altal oly távol állunk az Istentől. 
Minden vallás váltságvallás — mondja Tiele. A hol ez 
félre ismertetik és az egyházi beszéd annyira sülyed, 
hogy bizonyos értékes ideálizmus, megható költészek hir-
detésévé vagy új szellemi irányzatok feletti vizsgálódássá 
lesz, ott a gyülekezet érezni fogja, hogy mindez csak 
szurrogátum, a legfőbb és legszükségesebb pedig, a mit 
az egyháznak adni kell, elmellőztetik és az embereket 
többé senki sem fogja kényszeríthetni, hogy számot ves-
senek az egyhazzal és azzal összeköttetésbe lépjenek. És 
itt korább, ott később, a gyülekezet pusztulni fog, mert 
az emberek többé nem érzik, hogy az egyház felkelti 
úgy a gyülekezetnél, mint az egyeseknél a személyes fele-
lősség érzetét, a mely a sok titkos bűnök tudatában meg -
aláz az Isten előtt. Csak azon szükség tudatára ébresztés, 
hogy a léleknek meg kell szabadulni a tisztátalannak, a 
földiségnek, a. bűnnek hatalma alól, képes a gyülekezetet 
lábra állítani és ez nem maradhat el az istentiszteletből. 
Nem a művészi elem felvétele s nem a liturgia megvál-
toztatása vagy más ilyenforma valami fogja a dolgok 
állapotját észrevebetőleg megváltoztatni. Nem a külsőn 
fordul meg a dolog, hanem a belső princípiumon. 

De hogy a tisztátalannak, a földiségnek, a bűnnek 
hatalma alól való megszabadulás miként történhetik, hogy 
honnan vétessék az erő, a mely az Isten előtti személyes 
felelősség tudatára ébredt ember lelkét megnyugosztja, 
hogy miként kell a gyülekezet lelkiismeretére hatni és azt 
folyton ébren tartani — arra az előadó feleletet nem ad 
vele foglalkozni nem is tartja szükségesnek, hanem dacára 
előbbi kijelentésének, hogy nem a külsőn, hanem a belső 
princípiumon fordul meg a dolog, annak kijelentésével 
zárja be beszédjét, hogy a gyülekezeti élet élénkebbé 
tételére és a vallásos öntudat ébrentartására célszerű 
volna az egyes gyülekezetekben énekkarok alakítása, a 
melyek külön is. a gyülekezettel együtt is énekelnének, 
továbbá hogy minden istentisztelet előtt egy egyszerű, 
világos hitvallás olvastassék fel. 

4é* 



Ezekkel akarja a váltságra szorulás érzetet felkel-
teni, a vallásos öntudatot fentartani és megakadályozni, 
hogy a vallás az életviszonyok ideálizálásának tekin-
tessék ! 

Az előadó beszéde után többen szólottak a kérdés-
hez. de valami újat és érdekeset egyikük sem mondott. 
Sőt itt látszott meg, hogy valami határozott, szilárd elvi 
álláspont nem igen van közöttük. így, míg az egyik (van 
Velzen) nem tartja helyesnek, hogy a lelkész a gyülekezet 
lelkiismeretére igyekezzék hatni, mert — mint mondá — 
ez a szokás stoikus eredetű, addig a másik (Hugenholtz) 
egyenesen a hernbutiaktól akar tanulni. De Ridden ezt 
kérdi : Gyakran nem olyanok-e istentiszteleteink, hogy 
bizony nem igen vehetjük rossz neven, ha műveltjeink 
azokban semmi gyönyörűséget nem lelnek? Szivünkhöz 
szól a kérdés: érezzük-e mindig elég mélyen, milyen 
szent a mi munkánk ?! Olyanok-e mindig beszédeink, 
hogy azokat hallgatni lehet? A mi az istentiszteletünkben 
hiányzik, azt ne rajtmilc kivül. hanem bennünk keressük. 
Van Loenen Martinét pedig szükségesnek tartja, hogy a 
lelkész életéből is vigyen át beszédébe s a mit mond, 
azt szívből mondja. 

Ezekből láthatjuk, minő panaszaik, törekvéseik van-
nak a modern theologusoknak. Hogy hova fognak jutni, 
az idő majd megmutatja. Azt nekik is be kell látni, hogy 
a Krisztus evangéliumának mindent megelevenítő ereje 
nélkül nincs egyházi élet, hogy az ember az ész kalauzo-
lása mellett eljut egész a — rombolásig, de teremteni, 
életet támasztani nem képes Ha majd az ész önalkotta, 
képzelt trónjáról leszáll és megvilágosíttatik Attól, a Kitől 
mindeneknek megvilágosíttatni kell, akkor majd belátja, 
hogy csak ott van gyümölcsöző kegyes és szent élet, 
a hol a Krisztus minden mindenekben. 

Utrecht. Danóczy Antal. 

Rövid szemle az angol egyházi viszonyok 
fölött. 

(Az egyház i vá l ság . — V a s á r n a p i lapok . — Cromwel l ü n n e p é l y . ) 

Az anglikán egyházbban felmerült válság még min-
dig nem talált megoldást. Pedig már jó ideje annak, hogy 
mr. Kensit a retrográd irányzatnak hadat izent. Azóta 
a lapoknak állandó rovátává lett a the crisis in the Church 
(válság az egyházban), melyekben a ritualizmus ügyével 
kapcsolatban levő minden egyes mozzanatról hirt adnak. 
Ezzel folyton ébren tartják a közvéleményt. Az egyház 
evangéliumi irányú tagjai elszántan tömörülnek, sorakoz-
nak, hogy megvédelmezzék örökségüket a betolakodó sza-
cerdotalizmus ellen. De a vakmerővé vált romanizálók is 
erősen tartják magukat. Megemlékeztünk már róla, hogy 
a parlamentben is szóvá tették a ritualisták túlkapásait s 
nyiltan törvénytelen üzelmekkel és engedetlenséggel vádol-
ták őket. Ők meg erre mint a Chistian Worlclben olassuk, 
konferenciát tartottak lord Halifax elnöklete alatt s védel-
mükre egy emlékiratot szerkesztettek, melyben azt állít-
ják : A reformáció nem törölte el az ősegyházat. A re-
formátoroknak nem volt céljuk elszakadni az olasz, 
francia és spanyol egyházaktól, hanem csak a becsúszott 
tévedésektől és visszaélésektől akarták a vallást megtisz-
títani. Továbbá tagadják, hogy a parlamentnek joga volna 
hitcikkeket hozni. Ez utóbbi állítást mi is csak helyesel-

hetjük. mert a parlament nem egyházi testület, tagjai 
sem csupán anglikán vallásúak. Hanem viszont azt kérd-
hetjük : ha a reformáció megtisztította a vallást, miért 
akarják ők újra behozni azokat a tévedéseket, visszaélé-
seket és emberi találmányokat ? pl. miért erőszakolják 
ők a fülbegvónást, mely a Givilta Cattolica tanítása sze-
rint is csak mintegy 600 éves szokás ? Egyébiránt a 
manifesztumra 6 peer és 12 képviselő válaszolt egy el-
leniratban, melyben kimutatják, hogy a reformáció igenis 
nagy változást hozott létre az egyház tanában és szoká-
saiban. S mindenekfölött megszüntette az áldozárságot, 
mert ilyet az új-testamentom nem ismer. S kijelentik, 
hogy az állam pénzéből élve, ne is várják, ne is remél-
jék, hogy magukat kivonhassák az állam ellenőrzése 
alól. A válság mai állásáról csak ennyit jelenthetünk 
most. De szilárd a meggyőződésünk, hogy az angolok 
meg tudják magukat védeni a veszedelmes belső ellensé-
gektől. Van azonban más esemény is, mely a brit köz-
véleményt erősen foglalkoztatja és az pedig : 

A vasárnap megrontására tett kísérlete két politikai 
napilapnak. Ugyanis a The Daily Telegraph és a Daily 
Mail tekintélyes lapok kiadói elhatározták, hogy lapjaik 
ezután vasárnap is megjelennek. Magyar ember előtt 
csaknem felfoghatatlan az angol közvéleménynek e foganatba 
vett terv ellen való felindulása. Mindenféle népgyűléseket 
tartanak s részt vesznek azokban papok, tudósok, írók, 
művészek, kereskedők, iparosok, munkások s tiltakoznak 
e vakmerő kísérlet ellen s végzéseket hoznak, hogy a 
nevezett lapoknak ne csak vasárnapi, de egyéb számait 
se olvassa senki. Mert hát az angol nyelven beszélő 
emberfaj legtöbb jellemvonása a vasárnapnak, a szabhat-
nak szigorú megülése. E napon nemcsak minden munka 
szünetel, üzletek, mulatóhelyek bezárvák, de még se a 
posta, se a vasút nem közlekedik s lapok sem jelennek 
meg. Sokan kinevetik az angolokat szigorúságukért, ők 
pedig a szabbat megülését az ember legdicsőbb privilégi-
umának tekintik s nemzeti nagyságuk alapját ebben talál-
ják. Azt mondják, a ki tud és akar dolgozni, az hat napon 
is dolgozhatik eleget — a hetedik napon pedig erőgyűj-
tés végett pihenjen. Tudósaik pedig kimutatják, hogyanegye-
dikparancs valósággal fiziológiai törvény. S ezért az ango 
lok úgy okoskodnak, ha az isteni parancs és a természeti tör-
vény egyaránt követelik a vasárnapi nyugalmat: hát legyen 
a nyugalom valósággal. Szenteljük azt egészen lelkünknek, 
Istennek. Ne dolgozzék azon senki, de világias szórako-
zásba se merüljkn senki. Mert nem csupán a munkálko-
dásért és nem is a szórakozásért élünk. 

Folyó május hó másodika nagy napja volt az angol 
nonconformista hitrokonainknak. E napon ünnepelték az 
ujabbkori brit történet legnagyobb alakjának, a modern 
Anglia megalapítójának, Cromwell Olivér protectornak 
háromszázados születése napját. Az ünnepélyt legfénye-
sebben természetszerint Londonban tartották, hol dr. Par-
ker volt az ünnepi szónok. A nagy puritánnak ez alka-
lomra számos életrajza jelent meg, melyekben mint val-
lásos embert, a lelkiismereti szabadság hősét, nagy állam-



férfit, kitűnő uralkodót és hadvezért méltatják. Cromwell 
nagyságát legjobban mutatja az a tény, hogy neve még 
ma is lelkesítőleg hat ezrekre és ezrekre s ma is félnek 
tőle és gyűlölik ezrek és ezrek. »Cromwell nem halt meg, 
újra feléledt* módja Manning bibornok. Igaz, az a szel-
lem, a mely a nagy protectort élteté és melylyel sikerrel 
küzdött a múltban a brutális erőszak ellen, megvan, hat 
és munkál ma is az angol keblekben mert, a nonconfor-
mista öntudat az. —a—s. 

IRODALOM. 
** A »Magyar Könyvtár« májusi füzetei között 

négy az eredeti és csak egy a fordított munka. Az utóbbi 
Moliére »Botcsinálta Doktor*-a. egyike ez a nagy francia 
vigjátékiró legnépszerűbb darabjainak, melyet tudvalevőleg 
már Kazinczy magyarosított. Gabányi fordítása szintén 
híven adja vissza a mű népies nyelvét, s az Almási Tihamér-
féle fordítással szemben is számos előnye van Gabányi 
fordításának. — A régi magyar klasszikusok közül Virág 
Benedektől ad egy füzetre való »válogatott költeményt*, 
melyeket Zlinszky Aladár állított össze és látott el beve-
zetéssel, valamint jegyzetekkel. — A modern magyar 
írók sorozatában ezúttal Pajip Dániel és Murai Károly 
jelennek meg. Amaz »Utolsó szerelem és egyéb elbeszé-
lések* c. munkájában mély poezissel és megkapó színes 
nyelven mondja el néhányát amaz egyszerű történeteknek 
melyek nevét oly népszerűvé tették. Murai peidg a »Mese-
mese « c. füzetben a tündérmesék köntösében tesz közzé 
derült, napsugaras világnézletéből fakadó néhány bájos 
allegóriát. A sorozat utolsó füzete a »Kerékpáros-káté*, 
melyben dr. Korchmáros Kálmán szabatosan és eleven 
stílussal mondja el mindazt, a mit a biciklistának tudnia 
kell: hogyan kell jókarban tartani a gépet, hogyan kell 
nagyobb túrokra indulni, mik a kerékpározásra vonat-
kozó országos és fővárosi szabályrendeletek, mik az 
eddig elért rekordok stb. A »Magyar könyvtár immár 
elérkezett a 117, füzethez. Az eddig megjelent füzetek 
bő jegyzékét — számok, szakok és szerzők szerinti laj-
stromokkal — kívánatra ingyen küldi a kiadócég : Lampel 
R. (Wodianer F. és fiai) könyvkereskedése, Budapest, 
Andrássy-út 21. Egy szám ára 15 kr. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészavatás Debrecenben. A tiszántúli egyház-
kerület tavaszi közgyűlése e hó 24-én nvilt meg Deb-
recenben. Első fontosabb ténye az új lelkészek felavatása 
volt, melyet Kiss Áron püspök végzett az esperesek köz-
reműködésével. Az alkalmi egyházi beszédet Csánhy Ben-
jámin tiszafüredi lelkész, a felavatottak egyike, tartotta 
a nagy-templomban. " Utána Kiss Áron püspök szólott 
az új lelkészekhez, a kik ezután a Zsigmond Sándor 
főjegyző által felolvasott esküt tették le s a püspök áldó 

imáját s az esperesek kézrátétét térdelve fogadiák. Föl-
avatás után a közgyűlési tagok és a fölavatott lelkészek 
a főiskola dísztermébe mentek vissza, a hol a fölavatott 
lelkészek nevében Szász Gusztáv tisza-szalóki lelkész 
mondott üdvözlő beszédet. Közgyűlés után társas ebéd 
volt a Bika-szálló dísztermében. 

Az erdélyi egyházkerületi főjegyző választás 
elé nagy érdeklődéssel néznek az egyházi körök. Úgylát-
szik, hogy Kenessey Bélának, Dézsi Gyulának és Elekes 
Viktornak vannak a legszámosabb hívei. Kenessey válasz-
tása elé némelyek az erdélyi szervezeti szabályzatból gör-
dítenek nehézséget, azzal argumentálván, hogy a szabály-
zat e kifejezése: a főjegyző a »szolgálattevő lelkészek* 
közül választandó, kizárja a theol. tanárok választható-
ságát. Párthívei ezzel szemben rámutatnak arra, hogy a 
^szolgálattevő* kitétel a szolgálatot nem tevő (nyugal-
mazott) lelkésznek az ellentéte ; hogy az erdélyi és más 
egyházkerületbeli gyakorlat is a theol. tanárok választ-
hatósága mellett szól stb, stb. Mikorra e sorok napvilá-
got látnak, akkorra majd eldől ez a választás is. 

S z a k í t s u n k Rómával . Az ausztriai németek isme-
retes jelszava, a »Los von Rom« egymás után termi a 
gyümölcseit. Az év elejétől május elejéig immár elérte a 
10 ezret az áttértek száma. A mozgalom, bármennyire 
állítják is az ellenkezőt, a politikai és nemzetiségi mellett 
határozott vallási mozzanattal is bír. Az osztrák protes-
táns körök, melyek eleinte tartózkodással viselkedtek a 
mozgalom iránt, nap-nap után több érdeklődést és erköl-
csi támogatást tanúsítanak emez evangéliumi mozgalmak 
iránt, melyeket most már a németországi protestánsok is 
erélyesebben és melegebben kezdenek segíteni. Annál 
hevesebben ellenzik és a polgári hatalommal kezet fogva 
elfojtani törekesznek az elszakadási mozgalmat az osztrák 
katholikusok lapjai és egyházi hatóságai, melyek »alávaló 
üzelmek*-nek nevezik a »radikális német csőcselék* sza-
kítási kisérletét. — Majd a következmények megmutatják, 
mennyi erő és életképesség van a mozgalomban. 

A római katholicizmus irányadó elveit a bajor-
országi pápás püspökök egy nem rég kiadott köriratban 
következőleg foglalják össze : 1. Az egyházhoz és annak 
Istentől rendelt tanítói hivatalához tartozik határozni a 
fölött, mi a katholikus igazság, vagy mi ellenkezik azzal. 
2. Minden igazán jó katholikus tökéletes és őszinte enge-
delmességgel tartozik az egyház határozatai iránt és kö-
teles gondosan óvakodni, nehogy azoknak tőrébe essék, 
a kik éppen most furfangos cselszövényekkel törekesznek 
az igazi vallásosság és a katholikus szellem megrontá-
sára. 3. A kath. egyház nem a tudományt, hanem a 
tévelyeket veti el ; semmiesetre sem kárhoztatja a józan 
és helyes kutatás szabadságát, de elítéli azon zabolátlan 
kutatást, mely a haladás ürügye alatt még az örök igaz-
ságokat is elferdíti, vagy azokat ki akarná javítani. 4. Az 
igazság, a mint azt a kath. egyház tanítja, általános és 
isteni; ugyanazért esztelenül járna el, a ki a kath. tudo-
mánynak nemzeti jelleget akarna tulajdonítani. A püspökök 
azutan még teljes határozottsággal kimondják, hogy a 



katholikus papság nevelése az egyház hatáskörébe tarto-
zik és hogy a sajtónak nem all jogában e fölött ítéletet 
mondani, s ez ügyre bármiképen is befolyást gyakorolni. 

Ritoók Zsigmond az egyházi helyzetről irott 
cikksorozatában a lelkészekről való nézetét következőkben 
foglalja össze : »Véleményem szerint megállapíthatjuk, 
hogy lelkészeink helyzete, úgy a mint ma van, tartha-
tatlan, a lelkészi fizetés az állam által nyújtott kiegészí-
tések után sem leend megfelelő, különösen az önképzés 
eszközeire, a gyermekek neveltetésére a legszerényebb 
számítás szerint sem nyújt megfelelő eszközöket. Megál-
lapíthatjuk, hogy lelkészeink száma a szügséghez képes 
csekély s lelkészi karunk nyomott viszonyok közt nem 
képes azt az erkölcsi erőt kifejteni, a melyre a néppel 
szemben föltétlen szüksége van. Tapasztaljuk, hogy lelké-
szeink az egyház tagjaival részint szegényes fizetésöknek 
beszedése, részint politikai szereplésök közben, vagy más 
okból kollizióba jönnek, mely rendszerint kölcsönös elke-
serítésekre s az egyház kárára vezet. Szükséges gondos-
kodnunk a lelkészi fizetések emeléséről, fokoznunk kell 
a lelkészi képzést, szaporítani a lelkészi állásokat, első 
sorban pedig gondoskodni missziói lelkészek képzéséről 
és alkalmazásáról. Arról pedig lelkészeinknek általában 
tisztában kell lenniük, hogy most, a midőn körülöttünk 
minden erő forr és előre tör, nem elégséges a parochiára 
visszavonuló nyugalom s csendes áhítatosság (habár ez 
tiszteletre méltó), nem elégséges a templomi kötelességek 
elvégzése sem. Lelkészeinknek minden szellemi erejöket ki 
kell fejteni s e közben társadalmilag is kell működniök 
keresniök kell azt. a mi vonz, a szeretet és jótékonyság 
munkáiban s kerülniük kell azt. a mi taszít, hogy hit-
feleink meg ne botránkoztassanak.* 

Horvátországból írják: A pünkösdi szent ünnep, 
ha hívogatta is a mindig buzgón megjelenő híveket egy 
nagy missziói terület Jeruzsálemébe Daruvárra, de a rosz 
időjárás fele részben visszatartotta őket. Mindazonáltal 
5 óra járásról is jöttek ez alkalomra buzgó hivek. Külö-
nösen a környékbeli puszták urasági alkalmazottjai jelentek 
meg szép számmál, kikkel együtt a lelkész megállapította 
a gyermekeknek Daruvárra való beküldését, hogy csütör-
tökön a vallásból, vasárnap a magyar irás-olvasásból 
oktatást nyerjenek. Ha a lelkigondozás s benső erősödés 
tekintetében kedvező alkalmak s haladás észlelhető: a 
külső anyagi gyarapodást s arra irányuló működést nagy-
ban gátolja e vidék népének speciális szegénysége, fele-
részben cseléd s napszámos volta, a szegénység s néhol 
— mint a nép alsó rétegeinél — gyarló felfogásokon ala-
puló félénk vonakodás minden, az anyagi haladást célzó 
vállalatoktól. Ezek a körülmények aztán kimerítik egy 
lelkiismeretesen fáradozó pásztornak minden erejét, sok-
szor türelmét és utoljára is némi külső eredmények után 
kénytelen azzal nyugtatni meg magát, hogy hiszen az is 
nagy és fő-fő fontosságú feladat, ha ezt a nagyobb részt 
pusztán vagy istállóban felnőtt, néhol kis gazdaságra adós-
sággal felvergődött, szanaszét szórt, magával is tehetetlen 
gyülevész népet az öntudatos evang. keresztyénségre fel-
emeli, abban megtarfja, neveli, hogy el ne veszszen, mint 
a hogy elszélednek sokan, kik pásztor nélkül vannak. 
Mert pl. Pozsega környékén több mint ezeren vannak pásztor 
nélkül való evangéliumi vallású nyájak, kik közül már 
sokan elvesztek, s a jelenben és a jövőben is az oszla-
dozásnak vannak kitéve. Oh bizony, ez elárvultaknak a 
pünkösdi Szentlélek mellett okvetlen szükségük van egy 
pásztorra, ki az evangéliumot nekik hirdetné, mert külön-
ben hogyan higvjenek Abban, a Ki felől semmit nem 
hal lanak? (F. J.j 

A pest i deáktéri ev. közös egyház újabban rész-
letes jelentésben számol be mult évi működéséről, a 
melyből — pótlólag a mult számban közölt közgyűlésé-
ről szóló hírünkhöz — a következőket emeljük ki. Az 
egyháznak a székesfővárosi tanács az 1899-ik évtől kezdve 
népiskolai célokra 3000 frtot, hitoktatásra pedig újabb 
2000 frt évi segélyt szavazott meg, a mi által a város 
segélye 14 ezer frtra emeltetett. E segélynek megszava-
zása égető szükséggé válta pesti egyházakra nézve, mivel 
részint a fokozódó igények, részint az evi önkéntes ada-
kozások csökkenése miatt az iskolákra vonatkozó ház-
tartása a mult évben deficittel zárult. Nagy jelentőségű 
határozatnak tekinthetjük a magyar egyháznak ama ha-
tározatát, a mely szerint a fővárost lelkészi körökre osz-
totta fel s a rendes temp'omi istentiszteleteken kívül ínég 
hat helyen istentiszteletek tartását rendelte el, ezeknek 
ellátásával a kebelében működő hat hitoktatóját bízván 
meg. E dolog már régebben vajúdott, de részint anyagi, 
részint más akadályok állták útját e szép terv megvaló-
sulásának. Dr. Wágriér Géza, és a mostani presbitérium 
látva azt, hogy a fővárosban a nagy szétszórtság miatt 
az ev. hívek nem részesülhetnek olyan fokú lelki gondo-
zásban, a minő itt kívánatos volna, a fővárost keresték 
meg az iránt, hogy iskoláiban ingyen termeket engedjen 
át istentiszteletek tartására, a mit a város meg is tett; 
s így szeptembertől kezdve, eleinte havonként s a sáto-
ros ünnepeken egyszer, a következő helyeken tartanak 
majd istentiszteleteket: V—VI. kerület részére, külső-váci 
uti iskola: Paulik János ev. vailástanár; VI—VII. ker. 
szív-utcai iskola: Kaczián János vallástanár: VII. ker.# 
muránvi-utcai iskola : Majba Vilmos vallástanár; VIII. ker. 
haross-utcai iskola: Klaár Fülöp vallástanár; IX. ker. 
mester-utcai iskola: Sass Béla vallástanár: Kőbánya ká-
polna-téri iskola : Menyhárd Frigyes vallástanár. Az áldo-
zatkész egyház e célra egyúttal 1200 frtot szavazott meg, 
a dologi kiadásokat az esetleges offertoriumból remélvén 
fedezhetni. — A bitoktatói testület egyúttal elvállalta a 
híveknek lelki gondozását is tőle telhetőleg oda fog hatni, 
hogy az eddig az egyháztól távol maradt elemeket az 
egyházhoz közelebb vigye s esetleg önkéntes adományok 
által az egyház anyagi terheinek viselésére is megnyerje, 
a mi nagyon kívánatos a fővárosban, a hol a kötelező 
adózást nem tudták még keresztülvinni s az önkéntes 
adakozók száma egy idő óta csökken. Felismerte az egy-
ház a hitoktatás nagy jelentőséget is s azért annak mun-
kásaival szemben — a kik eddigelé anyagi okok miatt 
némileg háttérbe szorultak —• méltányos akart lenni s az 
ő dotációjukat most már lehetőleg emelni igyekezett, a 
régebbiek fizetését 1950 forintra emelvén s azon kivül 
100 frtos ötödéves pótlékot is megszavazván részükre. 
A hitoktatók jövőjéről még az által is igyekezett gondos-
kodni, hogy a kebelében meglévő nyugdíjalapból, a mely 
most körülbelül 130 ezer frtot tesz ki, az eddiginél 
nagyobb nyugdíjat biztosított számukra, mely nyugdíj 
35 évi szolgálat után 2000 frtot tesz ki. Miután pedig 
az egyetemes papi nyugdíj kötelekébe is felvétettek, s 
ottan 10 évi szolgálat után, ha esetleg munkaképtelenekké 
válnának, szintén 400 frt nyugdíjra van jogigényük, e 
tekintetben tehát a pesti ev. egyház hitoktatói jól vannak 
ellátva, jólehet ebből kifolyólag nagy terheket is kell vi-
selniök. 

Igen szép munkát végzett a mult tél folyamán az 
egyházban működő s a fővárosi . szegényeket felekezeti 
különbség nélkül segélyező Tabitha nőegylet is. Ez egy-
let május hó 3-án tartotta ez évi közgyűlését, a melyen 
özv. Haberern Jonathánné elnökölt. Az elnöknő, a titkár: 
Jurenák Janka k. a. s Kurcz Sámuel pénztáros évi jelen-



téseiből a következőket emeljük ki : Az egylet a szeren-
csétlen hallálal kimúlt szeretett királynénk emlékére »Erzsé-
bet. alapot* létesített, a melyre eddigelé közadakozásból 
300 frt gvült össze. Nagyfokú s a legnagyobb elismerésre 
méltó tevékenységet fejteit ki a nőegyle) anyagi felvirá-
goztatása körül annak védnöke: Tissit Kálmánná, szüle-
tett Dégenfeld Schomberg Ilona grófnő, a ki a mult év 
folyamán 3125 frtot gyűjtött az egyletnek, s a mint hall-
juk, a nemesszívű grófnő e téren tovább is buzgólkodik. 
Az adakozók nevei a következők: 

Tisza Kálmáné sz. Degenfeld-Schomberg grófnő 300 frt, 
báró Königswarter Hermann 300 Irt, gróf Andrássv Géza 
és neje 200 frt, gróf Esterházy Móricz 200 frt, hg. Ester-
házy Pál 100 frt, Lánczy Leó 100 frt, nemeskéri Kiss 
Miklós 100 frt, gróf Pejacsevich László 100 frt. Stephany 
Lajos 100 frt, idősb Wcdianér Albert 100 frt, báró Wo-
dianer Albert 100 frt, gróf Andrássv Tivadar 50 frt, 
Biaskovits Miklósné 50 frt, gróf Festetich Tassilo 50 frt, 
gróf Károlyi László 50 frt, Schossberger Zsigmond 50 frt, 
özv. dr. Robitsek Józsefné alapítványa 50 frt, néhai özv. 
Édeskuty Lajosné hagyománya 1UU frt. néhai Weber 
Carló után 200 frt. Sehmidt" Vilmos 300 frt, Darányi 
Ignácz 100 frt, Tisza Istvánné 100 frt, gróf Nákó Kál-
mán 100 frt, Schossberger Henrik 100 írt, Császka György 
50 4rt. Barkassy Géza 50 frt, Econome Helena 50 írt. 
Vrányi Sophie 50 frt, Stadler Tódor 50 frt, özv. Patay 
Gyulané 50 frt, Széchenyi Jenő 50 frt. 

Az adományok 50 frtot meghaladó tételeit, az egy-
let közgyűlése tőkésíteni határozta. Az egylet tőkevagyona 
most már a 30 ezer frtot meghaladja. Mult évi bevétele 
7384 frtot, kiadása 6237 frtot tesz ki. Ebből kenyérre 
1510 frt, lábbeliekre 1397 frt, kész fiű-ruhakra 142 frt, 
ruhakelmékre 595 frt fordítatott, a többi pénzbeli segélyekre, 
fűtőanyagra, szabásra, varrásra stb. ment. Az egylet ez 
évben újra egy 20 koronás ösztöndíjat alapított, melynek 
kamata egy szorgalmas, szegénysorsú s jómagaviseletű 
gimnáziumi tanulónak lesz adandó. A titkári jelentés 
szerint az egylet a mult télen 25 ruhavarrással kapcsolatos 
összejövetelt tartott, a melyeken 1068 darab új ruhát 
és fehérneműt készítettek a szegények részére az egylet 
buzgó nőtagjai. Továbbá 633 folyamodó közül rendes heti 
kenyérsegélyben 77 egyen és 238 család részesült, a kik 
között 15,208 kilogramm kenyeret oszlottak szét. 372 
egyén, illetve család között 1168 darab új, és 725 darab 
viselt ruha, fehérnemű, ágynemű és cipő osztatott ki; 
ezek között régi szokásához híven az egylet különös figye-
lemmel volt a több iskolás gyermekkel biró családokra, 
-— a kiknek száma 334 volt. Egy-egy pár lábbelit 624 
egyén kapott; 34-en pedig] fűtőanyaggal lettek ellátva. 
A Thabita-egvlet nőtagjai közül 22-en 228 darab fehér-
neműt varrtak a szegények részére a mult szünidő alatt. 
Robitsek Józsefné úrnő nemes, szíve állal indíttatva, a 
Tbabita-egyletnek 30 olyan szegény családját, a kiknek 
az egylet már nem adhatott segélyt, annak nevében 
kenyérrel, ruhával, sőt pénzzel is gyámolította. — Szép 
munka ez, Isten áldása nyugodjék rajta ! (P.) 

I S K O L A . 

A protestáns gimnáziumok érettségi kormány-
képv i se lő i a folyó iskoiai évre: I. A reformátusoknál: 
Budapest Hegedűs István, Halas llosvay Lajos, Kecs-
kemét Baczoni Lajos, Nagy-Kőrös György Endre, l ' j pa 
Öreg János, Csurgó Farkas József, Miskolcz Ssááeczky 

Lajos, Sárospatak Heinrich Gusztáv, Rimaszombat Hor-
váth Ödön, Debrecen Csihy Kálmán, Mármaros-Sziget 
Kenessey Béla, H.-Mezővásárhely Géresi Kálmán. Szatmár 
Szinnyei Gerzson, Kisújszállás Székely György, Mező-Túr 
Schilling Lajos. Zilah és Nagy-Enyed Bartha Béla, Ko-
lozsvár Horváth József, Marosvásárhely Csíki Lajos, Szász-
város Ballagi Géza, Székely-Udvarhely Ballagi Aladár, 
Sepsi-Szengvörgy Téglás Gábor. — II. Az ág. h. evangéli-
kusoknál: Pozsony Pecz.Vilmos, Selmecbánya Szlávik Má-
tyás, Sopron Schneller István, Budapest Göniöry Oszkár, 
Szarvas Hörk József, Igló Fináczy Ernő, Késmárk Pecz 
Gedeon, Rozsnyó M. Dietz Sándor, Nyíregyháza Góbi Imre; 
Nagy-Szeben és Segesvár EUscher József, Mecigyes,. Brassó 
és Beszterce Böhm Károly; végül az unitáriusok Kolozs-
vári főgimnáziumához Kuncz Elek. 

A debreceni főiskolai ifjúság és a Bethlen-
szobor. A debreceni főiskolai ifjúság Bethlen Gábornak 
N.-Enyeden felállítandó szobra javára f. hó 24-én a tiszán-
túli egyházkerületi közgyűlés alkalmából ünnepélyt ren-
dezett, melyen a közgyűlési tagok s a debreceni társas-
élet kiválóbb alakjai számosan megjelentek, kik mind-
végig gyönyörködtek a gazdag és változatos műsorií 
ünnepségben. A Bethlen-szobor-bizottság és N.-Enyed 
város részéről Fogarassy Albert n.-envedi tanár mondott 
köszönetet az ifjúságnak, majd Kovács Zsigmond theolo-
gus szavalta el Váró Ferenc envedi tanár költeményét, 
Szabolcska Mihály temesvári lelkész meg néhány ujabb 
versét szavalta el. A hazafias ünnepélyen közreműködtek 
még Joó I rma zongoraművésznő, a főiskolai zeneegye-
sület. és a debreceni városi dalegylet. 

EGYESÜLET. 
A M. Protestáns Irodalmi Társaság Debrecen-

ben tartja ez évi nagygyűlését. A Társaság titkára, 
Szőts Farkas theol. igazgató-tanár a gyűlés előkészítése 
végeit a pünkösdi szünidőben Debrecenben járt, hol Kiss 
Áron püspök úrnak volt nagy szívességgel látott vendége. 
A gyűlés idejének és programmjának megbeszélése végett 
Kiss Aron püspök úr összehívására az érdekeltek rész-
vételével népes értekezlet tartatott a püspöki irodában, a 
hol a következőkben történt megállapodás. A nagygyűlés 
szeptember 20-án tartatik Debrecenben. A Társaság tag-
jait a hármas házigazda (Debrecen városa, a debreceni 
egyház és a tiszántúli egyházkerület) fogadja vendégeül, 
látja el szállással s vendégeli meg. Szeptember 19-én 
érkezés, elszállásolás, ismerkedő este. Szeptember 20-án 
istentisztelet a nagytemplomban, alkalmi prédikáció (mely-
nek tartására valamelyik hírneves vendég-szónok kéretik 
fel) és gyűjtés a Károli-alapra. Istentisztelet után nagy-
gyűlés a kollégium dísztermében, hol a Társulatot a felké-
rendő dísz-elnökök üdvözlik, mire a társulati elnökség 
válaszol, titkári jelentés, Balogh Ferenc felolvasása, Sza-
bolcska Mihály költeményeiből felolvasás, elnöki zárszó. 
Ennek végeztével társulati zárt ülés. Társas ebéd. Ebed 



után Debrecen nevezetességeinek megtekintése. Este kirán-
dulás a Nagy-erdőre. A Társulat előjárósága az idén is 
lépéseket tesz a r ra , hogy a gyűlésre utazó tagjai a vas-
úton kedvezményt nyerjenek. 

GYÁSZ ROVAT. 
f R a u Károly , a skót reform, iskola nyugalmazott 

tanítója május 24-én 71 éves korában, Budapesten el-
hunyt. Munkás, derek tanító és jó keresztyén ember volt. 
40 éve szakadt hozzánk Würt tembergából , itt megtanult 
magyarul, német oklevele mellé 1880-ban Sárospatakon 
megszerezte a magyar tanítói oklevelet is. 38 évig volt 
a skót ref. egyháznak működő, két év óta nyugdíjas 
tanítója. Halálát népes, derék család gyászol ja : három fia, 
három leánva, két menye, két unokája. Temetése nagy 
részvéttel ment végbe a hold-utcai ref. iskolaházból. Áldás 
emlékére! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A k e r e s z t y é n s é g élet . Dr. Jeli 37 évig mint 

(anglikán) püspök élt és működött Madrasban s most, hogy 
nyugalomba vonult s hazá jába visszatért, így ír róla egy 
madrasi hindu lap: »Nem vagyunk keresztyének, nem is 
lelkesülünk a keresztyének evangéliumának terjedése fölött. 
De utóvégre is a kegyes ember kegyes ember, akár hindu, 
akár keresztyén legyen is az. Mint igazi hinduk elég türelme-
sek vagyunk dr. Jeli tiszteletreméltó jellemét elismerni. Első 
megjelenése óta ugyanaz volt egész az utolsó napig, a míg 
köztünk élt. Senkit nem bántott, senkit sem izgatott Hité-
nek erejével és életének tisztaságával többet tett vallása 
terjesztésére, mint sok harcias hittérítő. A vele összeköt-
tetésbe jutottak ép úgy bizonyságot tesznek mellette, mint 
saját hívei. Ennél nagyobb elismerést egy keresztyén sem 
nyerhet el hazánkban. S a keresztyén vallás terjedését 
nálunk nem a megnyertek számából kell megítélni, hanem 
azon tiszteletből és becsülésből, melylyel a keresztyén 
életnek és jellemnek adózunk. Mi csak oly sajnálkozva 
mondunk neki »Istenhozzádot«, mint akármely keresz-
tyén*. (Os.) 

* A p r o t e s t a n i z m u s ter jedése . Rómában nagyon 
kell a protestant izmusnak terjednie, mert a Civilta Cat-
tolica egyik utóbbi száma két oldalon foglalkozik az örök 
város protestánsaival és hogy miképpen lehetne terjedé-
sük elé gátat vetni. Legveszedelmesebbeknek találja az 
amerikai methódistákat, a kiknek húsznál több intéze-
tük van. Többek között egy felsőbb leányiskolájuk is, 
melynek tanárai között néhány r. kath. férfi is van, »a 
kik talán nem is tudják, hogy saját egyházuknak mily 
nagy ár ta lmára vannak«. Megemlíti még a baptistákat, 
a valdensieket, az itáliai evangélikus egyházat, a keresz-
tyén ifjak egyesületét. Az anglikánokról nem szól, úgy 
látszik, ezeket ár ta lmat lanoknak tar t ja . Az evangéliumi 
mozgalom legyőzésére és elfojtására már a pápa áldása 
mellett egy »hitmegmentő« társulatot is szerveztek. (Cs.) 

Pályázat segédtanári állásokra. 
A sepsiszentgyörgyi ev. ref. Székely Mikó-kollégium 

főgimnáziumánál az internátusi felügyelőséggel kapcsola-
tos két segédtanári állásra az 1899/1900. iskolai évre 
pályázat hirdettetik. 

Évi javadalom 600 frt pénzfizetés, az internátusban 
külön szobából álló lakás, fűtés, világítás és a konvik-
tusban teljes elelmezés. 

Pályázhatnak magyar-latin s történelem-földrajzi 
szakokból képesített vagy legalább is alapvizsgálatot kiál-
lóit ev. ref. vallású tanárok vagy tanárjelöltek. 

A mennyiben az alkalmazott tanárok közül vala 
melyik a konviktusi gazdai teendők végzésére is vállal-
koznék és arra megbízatást nyer, évi 150 forint külön 
javadalmazásban részesül. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy kellően felszerelt 
folyamodványukat a sepsi-szentgyörgyi ev. ref. Székely 
Mikó-kollégium elöljáróságához f . évi junius hó 15-ig 
nyújtsák be. 

Bodor Tivadar, Szász Béla, 
elnök. jegyző. 

Pályázat tornatanári állásra. 
Az államilag segélyezett pozsonyi ág. hitv. evang. 

lyceumban lemondás folytán megüresedett tornatanári 
állásra ezennel pályázatot nyitunk. 

A megválasztandó tornatanár kötelessége a lyceum 
összes osztályaiban heti 18 órában a tornát az állami 
tanterv és utasítások szerint tanítani. 

A rendes to rna tanár j avada lmazása : 900 forint 
évi fizetés és 200 forint lakbér ; a helyettes to rna tanár 
fizetése 600 forint és 200 forint lakbér. Ha a rendsze-
res vívásban is képes oktatást adni, szép mellékjövede-
lemre számíthat. 

Az országos tanári nyugdíjintézetnek jogos és köte-
lezett tagja lesz. 

Pályázók a pozsonyi ág. hitv. evang egyházközség 
közgyűléséhez címzett folyamodványaikat, melyekhez ke-
resztlevelet, végzett tanulmányaikat , tornatanár i képesí-
tettségüket, egészséges testalkatukat valamint hadköte-
lezettségi viszonyukat igazoló hiteles okmányokat mellé-
kelni tartoznak, folyó év junius hó 15-ikéig a pozsonyi 
evang. lyceum igazgatóságához nyújtsák be. 

Az ev. vallásúak és a kik a vívást tanítani is képe-
sek, mások felett előnyben részesülnek. 

A megválasztott rendes, vagy esetleg helyettes torna-
tanár állását f. évi szeptember hó 1-én elfoglalni tartozik. 

Pozsony 1899. május hó 7-én. 

Günther Vilmos, Zorkóczy Samu, 
kir. t anácsos és felügyelő. 2—2 lyceumi igazgató tanár . 

Felelős szerkesz tő : Szőts F a r k a s , 
F ő m u n k a t á r s : H a m a r István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR . ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
S z e r k e s z l í Í N ^ g : 

ISX. keritlet, Kdlvln-tér 7. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánsaky Viktor kőnyvTceres'hedése (Akadémia 

bérháza), hova 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 ára : 

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

legyes szám ára ÍÍO kr. 

Milyen feladatot hárít reánk, evangélikus 
lelkészekre, korunk valláserkölcsi sülyedése. 

F e l o l v a s á s , t a r t a t o t t Ú j v i d é k e n , a b á c s - s z e r é m i ág . h i tv . e v a n g . 
e g y h á z m e g y e le lkész i é r t e k e z l e t é n . 

Szeretett testvérek az Úrban! Urunk Jézus 
Krisztus sz. Máté evangéliuma IX. rész 12., 13-ik 
versében azt mondja": »Az egészséges emberek 
nem szűkölködnek orvos nélkül, hanem a betegek. 
Nem jöttem, hogy az igazakat hívnám, hanem a 
bűnösöket a megtérésre.® 

Pedig ha az emberiségnek valamikor szük-
sége volt orvosra és orvosi segítségre, úgy szük-
sége van reá ebben a korban, mert egész korunk, 
társadalmunk és népünknek nagy része beteg, 
és'pedig nagy beteg. S miben rejlik ez a betegség? 

Ha valamely beteghez orvost hívnak, annak 
első teendője a betegség megállapítása lesz ; az 
orvos e célból a beteg testét és lelkét vizsgálni 
és tanulmányozni fogja, lesi üterét, lélegzetét, 
hőmérséké t ; ezen tünetekből megállapítja végre 
a diagnózist 

Korunk beteg, társadalmunk, népünk beteg! 
Mi lelkészek hivatásunknál fogva orvosok vagyunk 
a nép lelki orvosai, hisz az Űr reánk lehelé szent 
lelkét. Vizsgáljuk meg tehát és tegyük tanulmá-
nyozás tárgyává népünk lelkét, s csak hamar 
rátalálunk a betegség nemére, s könnyen meg-
állapíthatjuk a diagnózist : Népünk betegsége az 
Istentől való elszakadásban keresendő. 

Ezernyi ezer ember hátat fordított istenor-
szágának, közömbös lett Isten iránt. A vallás és 
biblia helyét elfoglalták a politika és a hírlapok; 
a világi ügyek, kenyérkereset, állás és hivatás-
érdekek az emberi erőket annyira lekötik, hogy 
alig marad idejük és érzékük Isten országára 
gondolni; az emberi öntudat annyira fokozó-
dott, hogy azt hiszi, miszerint Isten segedelmét 
s az üdvösséget immár nélkülözheti ; s a mai 
kor realizmusa oly materialisztikus életnézetet 
teremtett , mely az egyház léte és céljával homlok-

egyenest ellenkezik. Szerintük az élet a világ-
történelemnek véghetetlen körfutása, küzdelem 
a létért — egy áramlás, melyben hullám hullá-
mot vált fel. 

Nagy küzdelmektől zajong a világ s a szel-
lemek megháborodása, a szívek Istentől való 
elszakadása napról-napra gyakoribb ; mintha az 
emberekben a szeretet tüze kialudt volna. Vad 
erők bilincseiket szétrobbantják, hydra módjára 
emelik fejüket s készenlétben állanak a régi meg-
szokott rendet felbomlasztani, hogy az éjszaká-
nak sötét árnya alatt pusztíthassanak. 

Ezernyi ezer ember elfelejtette, vagy elvesz-
tette az igazságos Istenben és az örök életben 
való hitét; a materialismus és mammonizmus, 
gyönyör utáni vágy, szerencse-hajhászat napi-
renden vannak ; a nép lelke, mely Krisztusra 
alkottatott, megtörpült, elkorcsosodott, népünk 
nem jár templomba, nem hallgatja Isten igéjét, 
az életnek gondjai és szükségei közt felüdítést 
többé nem talál. 

Az élő Istentől való elszakadás, ez a meg-
bocsáthatatlan bűn és halálátok, mely népünket 
sorvasztja — ez a mi korunk tulaj donkép eni be-
tegsége. 

Csodálkoztok talán ti világi urak népünk 
istentelensége felett? Ne csodálkozzatok, hisz a 
ti saját cselekedeteitek szálltak le a nép leg-
alsóbb rétegeibe. Ti népünknek mintegy minta-
képeinekvagytok odaállítva, s valamint a tanítvány 
mesterének, a szolga urának, a gyermek apjának 
minden tettét utánozza, azonképen a nép is 
ellesi ós utánozza azt, a mit ti cselekesztek. 

De ha már a népet tanulmányoztuk, illő, 
hogy vessünk pillantást a népvezérek ós nép-
barátok, vagy mondjuk ki őszintén a népámitók 
lelkébe is. Figyeljétek meg őket, hogy egyleteik-
ben, hírlapjaikban, könyveikben népünket mire 
oktatják, s vájjon az ő tanaik az igazi szeretet-
nek, avagy csak a haszonlesésnek kifolyásai ? 
Kérdem, nem űznek-e ők a nép- és hazaszeretet-

éÖ 



bői keresetet? Hogy gúnyolják a Krisztusban való 
hitet, szidalmazzák az egyházat, gyanúsítják a 
papoka t : »Irtsátok a krisztusi hitet, zárjátok be 
a templomokat, hallgattassátok el a harangokat, 
tiltsátok ki az iskolákból a vallást, űzzétek ki 
a papokat az országból!« Ez a néptanítók sibbo-
letje és evangéliuma. A hol ily szellem uralko-
dik, ott a szeretetnek helye nincsen, ott csak 
önzés uralkodik. A szeretet összeköt, az önzés 
pedig szétválaszt. 

Szomorú kép, de híven van festve. S ezen 
jelek nem elég bizonyítékai-e annak, hogy társa-
dalmunk és korunk beteg? 

Ha valamely művészet hanyatlásnak indul, 
ez esetben nem magát a művészetet, hanem a mű-
vészeket, azaz a nemesebb foglalkozással tény-
kedő személyeket szokták rendesen vádolni; így 
van az egyházi életünk hanyatlásánál is. Nem 
az egyházi tanokot, hanem az egyházi tanítókat, 
a lelkészeket vádolják rendesen. Nem lehet fel-
adatom kutatni, hogy mennyiben igaz ezen állí-
tás ; de tény az, hogy a kiben az egyházi tanok-
nak mély érzelemmel párosult benső alapja nin-
csen, az másokat sem bír üdvösségre építeni. Egy 
fának, a melynek gyökere nincs, gallya sem lehet; 
a hol nedv nincs, ott erő sincs. 

Szeretett tiszttársak, ha már a betegség mi-
volta felett részletes tudomást szereztünk, halad-
junk egy lépéssel tovább. Mi lelkészek az idő 
romlottságát nem nézhetjük egykedvűen. Ha 
valaki közülünk azt mondaná : Mi közöm népünk 
istentelenségeihez, avagy őrzője vagyok-e én 
az én atyámfiának? az valóban nem volna 
keresztyén emberhez méltó felfogás. Nem elég 
az sem, hogy szerencsétlen helyzetünk felett 
nagy búsan sóhajtozunk : DMÍ lesz velünk, szere-
tett egyházunkkal?« stb. Hanem hogy bajaink 
megszűnjenek s egyházunk ú j ra felvirágozzék, 
ahhoz hű és kitartó munkálkodás, tehát a bajok 
gyógyítása szükséges ; hivatásunk tehát az, hogy 
híveink és egyházunk érdekében soha nem lankadó 
kitartással küzdjünk és fáradjunk, szelíd modorban 
és kitartó erélylyel. 

Számtalan út nyilik munkálkodásunknak s 
hatalmunkban áll a világ s az emberiség három 
legfontosabb képző intézete : a templom, az iskola 
és a család. E három szentély. De hogy e három 
téren áldásosán működhessünk, ahhoz apostoli 
rendíthetlen hit kell, mely abban a tételben kul-
minál : Jézus Krisztus, tegnap és ma ugyanazon 
volt és mindörökké ugyanazon lészen. Ez legyen azon 
kőszilárd fundamentum, a melyen kell hogy áll-
junk ! Es ha lelki erőnk lankadni kezdene, legyen 
Krisztus a mi erőnk. Valamint a görög mondá-
ban Antáus, ha anyját, a földet érintette a harc-
ban, mindig újabb erőt nye r t : úgy mi is meg-

győzhetetlenek legyünk, ha Krisztus karjai közt 
maradunk. Nélküle veszve vagyunk s legszebb 
szavaink is csak zengő érc és pengő cimbalom 
marad ; hivatalunk csak teher és fáradság lesz 
s szivünk a túlfeszített foglalkozás miatt bátortalan 
és örömtelen marad. 

Az orvosság pedig, melylyel kell hogy a 
beteget gyógyítsuk és melyet Krisztus maga 
kézbesített nekünk sáfároknak, ez az ö tiszta, 
hamisítatlan Evangéliuma, életünk ereje és bol-
dogságunknak egyetlen kútforrása. Ez, de egye-
dül csak ez képes a mai kor szociális és egy-
házi bajait gyógyítani. 

Első működési terünk a templom, ez legyen 
a mi szentélyünk s egyúttal otthonunk. »Prédi-
káljacl az igét : rajta légy mind alkalmatos, mind 
alkalmatlan időben ; intsed a hallgatókat minden 
szelídséggel ós t a n í t á s s a l í g y inti Pál apostol 
Timotheust az ő tisztére. Luther pedig ezt 
mondja : »Alles Gottesdienstes grösstes und vor-
nehmstes Stück ist Gottes W o r t predigen und 
lehren.cc A prédikáció a mi királynénk, neki 
minden más alá van rendelve. Az igazi evan-
géliumi prédikációnak kell hogy Istennek egy-
szülött fia, Jézus Krisztus, legyen központja ; 
csakis az ő alakja nyerheti meg az emberi 
szíveket. Krisztus alakját teljes nagyságában, ma-
gasztaltságában és dicsőségében a gyülekezet 
elé állítani, ez legyen a prédikációnk feladata. 
0 az út, az igazság, ós az élet, s benne minden 
kérdés, mely az emberi szívet indítja, feleletet 
is talál. 

Főfeladatunk legyen a Szentírás tanulmányo-
zása; egy jó papnak holtig tanulnia kell, mert 
a vas ha használatlanul hever, elrozsdásodik. Az 
a lelkész, a ki nem él a bibliában — éhen hal 
s egyháza vele együtt ; mert bizony a lelkész 
bölcsesógéből ós zsírjából az egyház meg nem 
él. »Tudakozzátok az írásokat, mert azok ón 
rólam bizonyságot tesznek.« 

A templom ós család közti összekötő ka -
pocs — az iskola. Hála Istennek az állam, eme 
molochus, azt még el nem nyelte, még megvan 
iskoláinknak felekezeti jellege. Őrködjünk tovább 
is felette ! A vallást ne csak mint tantárgyat 
oktassuk, hanem az egész tanítás vallásos ihlet-
től legyen áthatva. Neveljünk ezen korrumpált 
korszakban jellemeket, egyházunknak istenfélő 
embereket ós ne művelt bolondokat, mert a fiatal-
ságban nyugszik a jövő reménye. 

Evangélikus egyházunk a nevelés ügyére 
mindig nagy súlyt fektetett, iskoláit kezdettől 
fogva az egyház veteményes kertjének tekintette; 
s számtalan az evangélikus igazságokért lelke-
sülő tanítóink voltak, ezek velünk lelkészekkel 
jó ós rossz napokban együtt örültek, együtt szen-



vedtek ; egyesült erővel őrködtek, mint az Úr 
jó hírnökei, Sión kőfalain, de sajnos — itt is, 
ezen a téren is alább hagyott a buzgóság ! Isko-
láink regenerálása egyedül a Krisztus evangé-
liumával lehetséges, csak az igazi vallásos ne-
velés tesz bennünket erősekké. 

»Legeltesd az én juhaimat,« mondá az Úr 
Simon Péternek, az annyit jelent min t : Legel-
tesd őket Isten igéjével, jó példával és imával 
A jó pásztor nyáját vezeti, előtte halad és útját 
egyengeti. Szolgáljunk mi is híveinknek elő-
képül ! Gyermeknevelésünk, családi életünk pél-
dányképe legyen az egész gyülekezetnek s min-
den egyes családnak. A pap maradjon pap még 
akkor is, ha a fekete kabátot letette. A példában 
nagy hatalom rejlik, mert a mit szavakkal el 
nem érünk, azt a jó példa hozza létre. A földi 
gondolkodásnak is előképül szolgálnak, de az 
istentelen példa! s mire nem képes az istentelen 
példa, azt naponta tapasztalhatjuk a családokban, 
házakban, műhelyekben és az utcán. 

Az Alföldön a cluna- és tiszamenti városok-
ban vannak emberek, a kik azt a különös ke-
resetforrást űzik, hogy reggeltől napestig merí-
tik a folyam vizét s viszik azt házról házra. 
Testvérek, merítsünk mi is az életforásból, mely 
a mi Urunk Jézus Krisztus. A 65-dik zsoltár 
10-dik verse Luther fordításában oly szépen 
hangzik : »Gottes Brünnlein hat W a s s e r die 
Füllé.« Merítsünk belőle ! Vigyük be a családokba 
házról házr a, a műveltekhez és együgyüekhez, 
vigyük el azokhoz is, kiknek ez botrány és bo-
londság ; vigyük csak kitartással, soha nem lan-
kadó, ernyedetlen szorgalomnál. De siessünk, 
mentsük meg népünknek egy részét a vallás-
erkölcsi sülyedéstől. Mint ama görög ember, ki 
a thermopylei fényes győzelem után az öröm 
hirrel futva futott, míg nem Spártában a vásár-
téren avval a szóval : vgyöztünka. halva rogyott 
össze. Testvérek, siessünk, fussunk mi is, feszít-
sük meg minden erőnket, hirdessük családról 
családra, országszerte az egész világnak a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak győzelmét. 

Melanchthon egy három dologhoz értő jó 
anyáról emlékszik meg : Tar t ja gyermekét, fon 
kezeivel és imádkozik Istenhez, hogy szent evan-
géliumának győzelmet adjon. Jó lelkésznek is 
három dologhoz kell értenie : Hordja egyház, 
tagjait atyailag szívében, fáradozzék éret tünk 
kitartással és imádkozzék az Úrhoz, hogy áldja 
meg őket hittel és szeretettel. 

Szeretett t iszttársunk, azt hiszem, vannak 
köztünk elegen, kik e pillanatban ezt az önval-
lomást teszik : Hiszen megtettem mind azt egész 
életemben, egész hivatásom alatt mást sem tet-
tem, csak a Krisztust s az 0 szent országát 

szolgáltam — ós az eredmény mégis oly csekély: 
»Mert az ara tásra való gabona bizony hogy sok, 
de az arató kevós.« Igaz, hogy kevesen vagyunk, 
ós ezek is szétszórva, hiányzik közöttünk a belső 
kapocs, mely kell hogy egymáshoz fűzzön ben-
nünket; a szeretet tüze, mely egy testté ós lé-
lekké forrasztana össze bennünket. » Valaki az 
Úré, én hozzám jöjjön !« mondja .Mózes Izráel 
fiainak. Egyesüljünk! ez legyen mindnyájunk jel-
szava. Szakítsunk a múlttal, fogjunk kezet, tömö-
rüljünk! Hisz a mai kor a tömörülés korszaka, 
a heterogén elemek elválnak, míg az elvrokon 
ós hason értelmű elemek összeforrnak. Bennün-
ket is csak az összetartás tehet erősekké, csak 
ez vigasztalhat fáradalmas munkánkban, ez emeli 
állásunkat, s védi meg a világ előtt tekinté-
lyünket ! 

Testvérek vagyunk! Ha az Űr egyik vagy 
másiknak talán többet is adott, azért a lélek 
ugyanaz marad, ha netalán tévedések, félreértések 
merültek fel közöttünk, bocsássunk meg egy-
másnak, legyen béke és egyetértés közöttünk ; 
tar tsunk baráti összejöveteleket, egyházmegyei 
ós partikuláris értekezleteket, beszéljük meg fontos 
és életbevágó egyházi kérdéseinket. 

Oh, bár hangomat változtathatnám, bár an-
gyalok nyelvén beszélni tudnék, hozzátok for-
dulnék, szívem egész mélyéből kérve benneteket: 
tartsunk össze, szövetkezzünk az Úrban. Ne hagy-
játok a szeretet tüzét magatok közt kialudni; 
hallgassunk Pál apostol szavaira : »Kérlek azért 
titeket az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik 
a ti hivataltokhoz, melylyel hivattattatok. Minden 
alázatossággal és szelídséggel elszenvedvén egy-
mást a szeretet által. Igyekezvén megtartani a 
léleknek egységét, a békességnek kötele által. 
Egy test és egy lélek vagytok. Egy az Úr, egy 
a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mind-
nyájatoknak atyja.ee 

Ily testvéri szeretet és összetartás, vallásos 
lelkesedés, apostoli buzgóság hegyeket képes 
elmozdítani helyeikről. 

Hordjuk tehát egyesült erővel az írt né-
pünk sebeire s a siker el nem maradhat, s 
ha gyönge erőnkkel nem segíthetünk már a 
betegen, fogjuk nyoszolyáját s vigyük nagy or-
vosunk ós mesterünk elé, mondván: Uram, min-
dent megtettünk, a mit reánk parancsoltál : Jer 
és vessed a te kezedet ő reá, és megelevenedik! 
Megsegít az Ur 1 Hisz a legnagyobb szükségben 
legközelebb az Isten. Erős karjával egyházunk 
hajóját a mai kor vihar- ós hullámtorlásain biz-
tosan keresztül evezi, hogy rajta a pokol kapui 
ne vehessenek diadalt Ne félj kicsi sereg, mert 
tetszett a ti Atyátoknak néktek adni az országot. 
Megsegít az Isten hivatalunk nehéz feladata ós 



gondjai közt. Hisz jönni kell és jönni fog egy 
jobb kor, a melyben az evangélium világossága 
és szabadsága be fogja tölteni népünket, orszá-
gunkat és az egész világot. 

Famler G. A., 
ev. lelkész. 

Forrongás a római katholikus országokban. 
II. 

Olaszország, hogy ez országgal kezdjük, 
soha nem volt híjával azoknak, a kik a pápai 
zsarnokság és lelki rabság ellen, és az evangé-
liumi tiszta keresztyénség érdekében felszólal-
tak. Az a mozgalom, mely a csendes alpesi 
völgyek hiterős lakóitól indult ki, tudvalevőleg 
idősebb, mint a németországi reformáció. De 
csak a mi századunkban, midőn az állam sza-
bad vallásgyakorlatot engedélyezett, s egész Olasz-
ország egy királysággá alakult s Róma annak 
fővárosává lett, léphetett ki ez az evangélikus 
mozgalom a völgyek csendes szűk köréből, s 
terjedhetett az el az egész országban. Ezenkívül 
még épen ama politikai egység következtében 
egyenesen Olaszország közepén egy második 
evangélikus egyház alakult, a mely a Yaldensek-
től egész önnállóan és függetlenül a félsziget 
legkülönbözőbb részein nagy eredménynyel mű-
ködik az evangélikus propaganda érdekében. 

Es e művelt körökben a római egyháztól 
való függés a legtöbbször csak külsőleges a 
megszokás és a viszonyok kényszere által aján-
lott. Persze az emberek nagy része az egyház-
ról és a vallásról általában semmit nem akar 
tudni, s magukat liberi persatoriknak (szabad-
gondolkozóknak) nevezik. Eletükben és törekvé-
seikben, mint a régi rómaiak, majd mindig az 
állam érdekét és a hazafiságot tar t ják szem előtt. 
De ép e hazafiság az ő fejlődésében a legmere-
vebb ellentétben állott és áll még mindig a pá-
pasággal, sőt látszólag nincs nagyobb ellensége 
az olasz államnak a római kúriánál, s a Quiri-
nálnak a Vatikánnál. De hogy az olaszok a ha-
zafiaságában van életerő, azt mutatja az az erő 
és tevékenység, az a lelkesedés és önfeláldozás 
mely az egységre való törekvések és annak 
megvalósítása alkalmával nyilvánult. Ez elisme-
résünket és bámulatunkat érdemli meg. Csak 
most, midőn ez egység létesült, és annak áldá-
sait élvezi a nép, csak most jönnek lassanként 
annak a tudomására, hogy mily erőbe kerül 
annak a fentartása, a kiépítése és nagyobb tö-
kéletességre vitele. Lehet mondani, hogy annak 
elérésére a hazafias felbuzdulás nem elegendő, ha 
az még oly mélyreható és a szívekben hatalma-
san lángoló patriotizmus is, hanem ahhoz erkölcsi 
komolyság is szükséges, mely a mindennapi élet 

küzdelmei közt is megmutat ja erejét a napi fel-
adatok és kötelességek hű teljesítésében, a mint 
azt az életpálya és a hivatás hozza magával. 
S mivel ily erkölcsi komolyságnak, mely kiállja 
a tűzpróbát, csak a vallásban, még pedig a tiszta 
keresztyén vallásban van az életgyökere, a mint 
ezt a protestantizmus feltünteti, úgy meg vagyunk 
arról győződve, hogy az intéző körök Olaszország-
ban is rá fognak jönni, hogy Olaszországnak 
is mindenekelőtt egy olyan vallásos újjászüle-
tésre van szüksége, mint a minőn Németország 
és a többi germán népek a reformáció korától 
fogva máig átmentek, ha azt akarják, hogy a 
népélet egészséges legyen, és a gyümölcsöket, 
melyeket az egységre való törekvésnél a haza-
fias felbuzdulás által nyertek, ú j ra el ne veszít-
sék. Talán még több nehéz próbára és bünte-
tésre lesz szükség, hogy e beismerés elterjedjen 
s mindenütt biztos talajt találjon. De hogy ez 
eljön, arra nézve kezességet nyújt nekünk úgy 
hiszem az az egészséges mag, a mely a római 
romlottság és tévútra vezetés dacára megvan 
e népben, mint azt annak a történelme bizonyítja 
a mint ezt magamnak is többszöri hosszabb és 
rövidebb ottlétemkor elég alkalmam nyilt meg-
figyelni. Erre mutatnak már több szimptomák, 
melyek azt tanúsítják, hogy az erre való törek-
vés a komoly, művelt ós vallásos értelemmel 
biró személyiségeknél nem hiányzik. Én e fe-
jezetet egyszer már régebben egy értekezésben 
tárgyaltam, a mely e folyóiratban jelent meg 
nyomtatásban,* s e mellé bizonyságul a szűk 
hazáján kívül is jól ismert s most hazatért egy-
kori kultuszminiszternek Bonghinak a pápához 
intézett nyilt levelét is közölhetem főbb voná-
saiban. 0 e levélben oly helyes ismeretét nyújtja 
annak, hogy miért beteg a katholikus egyház, 
ós a mi a komolyan gondolkodó embereknek 
fájdalmat okoz, ós másrészről oly helyesen érzi 
és fogja fel azt, a mi minket evangélikusokat 
Rómától elválaszt és a mi evangélikus egyhá-
zunkat oly kedvessé és drágává teszi, hogy ez 
ismertetés után ama levél szerzőjének az állás-
pontját teljesen a magunkénak tekinthetjük. S 
biztosan föltehetjük, hogy Olaszországban még 
sokan vannak, a kik hasonlóan gondolkoznak 
mint ő.** Talán még csak az a férfi hiányzik, ki 

* Lásd D. ev. Blá t te r XVIII . é v f o l y a m 811. lap. 
** A nápo ly i követ és a p sych ia t r i a t a n á r a a mul t évi dec. 

6 - á n ta r to t t k a m a r a i ü lésben , a képviselők n a g y figyelme közt , 
m i d ő n a papok k á r t é k o n y be fo lyásá ró l volt szó. kik békés missz ió-
juka t fe ledve, a közélet béké jének a megron tó i let tek, az i f júság 
va l l á sos neve lésérő l a következő a r a n y s z a v a k a t m o n d j a : » . . . . A 
h i á n y o s erkölcs iség rósz köve tkezménye i m i n d e n ü t t é r v é n y e s ü l n e k , 
az i sko lában , a po l i t ikában , a h i v a t a l b a n , a k e r e s k e d e l e m b e n és 
az é le tben . . . Meg vagyok győződve , hogy a n n a k egyedüli gyógyszere 
as egészséges, értelmes és vallásos nevelésben áll, és e nevelés 
semmi más forrásból nem. meríthető csak a bibliából . . . . S ki 
t i l t ja el a bibl ia o l v a s á s á t ? 



a lelkeket mint egy csatára hivó a zászlój a alá 
gyűjtse, s az oda seregelteket a lelki csatára föl 
is készítse és azokat diadalra vezesse. 

Mikor jön el ez az idő, ezt csak Isten tudja, 
mi emberek csak azt mondhatjuk, hogy mi a hajnal 
sugarát látjuk már, melyről a nap nemsokára 
való fölkelésére következtethetünk. Ilyen sugarak-
ként tűnnek föl azok a bátor férfiak is, kik, mint 
az olaszországi különféle tudósításokból é r tesü-
lünk, részben a római egyház régebbi papjai 
a félsziget különböző helyein evangélikus szel-
lemben kezdenek prédikálni s magukhoz gyüle-
kezetet gyűjteni, függetlenül az ott létező két 
evang. egyháztól. Ha Olaszországban a szabad 
vallásgyakorlat nem volna törvény által garan-
tirozva, és az állam e törvényt nem gyakorolná 
pártatlanul s minden tekintet nélkül a vatikán 
dühére és haragjára, úgy e férfiak szája már 
rég be lenne dugva, merész vállalkozásukért be 
lennének zárva vagy ép halállal bűnhődnének, 
így háborítlanúl folytathatják áldásos munkáju-
kat. Hogy mi lesz ebből, az az Isten dolga. De 
mindenesetre mindez azt mutatja, hogy még 
abban az országban is, mely a római egyházat 
csaknem mindig pápákkal látja el, vannak munka-
erők, kik azon igyekeznek, hogy e népnek, mely 
a pápai lelki rabságban annyit szenvedett, a 
tiszta evangéliumot hirdessék. 

S menjünk át Franciaországba Ez az ország 
látszólag még mindig a legerősebb támasza a 
pápaságnak. Itt uralkodtak a xdegkeresztyónibb 
királyok«, ós a köztársaság is, dacára az ő szabad 
szellemű, vallás- ós keresztyénellenes jellegének, 
a barátságos sőt meghitt viszonyt a pápasággal 
mindig fenn tudja tartani. Es ez maga is ama 
viszonyt a legnagyobb gonddal ápolja, mint ez 
nemrég a keleti keresztyének védelmének oly 
sokszor megbeszélt kérdésénél is világosan ki-
tűnt. De ez igen természetellenes szövetség, mely 
agyaglábakon áll, ós semmi állandósággal nem 
bírhat, főkép azért, mivel Franciaország minden 
más országnál inkább megismerkedhetet t a tör-
ténet folyamán az eretneküldözés iszonyaival. Es 
épen a hugenották hitereje ós halál megvetése, 
a legiszonyúbb üldözések közt is tanúsított hű-
ségük és állhatatosságuk a »puszták egyháza® 
iránt azt mutatja, hogy a reformáció korától 
kezdve itt is mindig akadtak férfiak, a kik Isten 
tiszta, valódi igéjének az értékét meg tudták 
becsülni, ós a pápai lelkiszolgaság rabbilincseit 
magukon eltűrni nem akarták. S ha a legújabb 
kort nézzük, mindjárt szemeinkbe ötlik az a 
figyelemreméltó tény, hogy a mai köztársaság 
vezérférfiai közül igen sokan, talán legtöbben az 
evangélikus egyházhoz tartoznak. Ez a római 
világ minden protestálása ós tagadása dacára 

azt mutatja, hogy a protestánsoknál van a szel-
lemi fölény és hogy a protestantizmus az ő szel-
lemi szabadságával az emberek erőit ébreszti, 
emeli ós erősíti 

De a pápaság legádázabb ellensége legújab-
ban Franciaországban magában annak a köré-
ben található. Sehol sem látszik a római egyház 
papsága annyira elhagyatottnak, mint Franciaor-
szágban. Itt egyrészről a függetlenség szelleme, 
másrészről a komoly kívánság észlelhető a tisz-
taság ós igazság után, úgy mint azt a Szentírás 
tanítja, s a mely kész a római bilincseket szét-
törni, és azokat részben már szót is törte. 
Vagyis ott a Rajnán túl minden jelenség a római 
papság mozgalmának a megindulását mutatja, 
mely egy evangélikus mozgalom szímptomájaként 
tekinthető. Figyelemmel kísértük az erre vonat-
kozó híreket, ós most már következtetni lehet, 
hogy mi lesz ebből s mily célokat fognak elérni, 
s hogy az egész mozgalom oly mélyreható, hogy 
a Rómától való végleges elszakadásra ós egy 
sajátos egyház alakulásához vezet* Mi bizton hisz-
szük, hogy Franciaországra még nagy törté-
nelmi jövő vár a vallásos ós egyházi téren. Erről 
kezeskedik nekünk egyrészt a nép nagy tehe t -
sége, másrészt a történelem, melynek jelentéke-
nyebb momentumait tárgyalásunk kezdetén fel-
mutattuk. 

S menjünk Ausztriába, abba az országba, 
hol a jezsuiták kárhozatos műköclósöket külö-
nösen kifejtették, hogy messze vidékeket, melyek 
az evangéliumhoz hajlottak s szabadon ós nyíl-
tan elismerték Luther tanait, a ravaszság ós 
erőszak minden eszközeivel visszahódíták a római 
egyházba. Ha meggondoljuk, hogy a reformáció 
idején az osztrák örökös tartományok négy ötöd-
része protestáns volt, s ehhez azt a gyönge 
maradványt, mely romokhoz hasonlóan az egyes 
városokban ós a félreeső völgyekben abból az 
időből az elnyomás és üldözés dacára fentartotta 
magát, ekkor az evang. keresztyén keblet egy-
részt mély fájdalom, másrészt örvendetes bizalom 
tölti be, hogy ott, hol az emberek oly szívósak 
és* erősek a hitben, a halotti csontok még egy-
szer új életre fognak feltámadni. S csaknem úgy 
tűnik fel, midőn a Cseh- és Stájerországi s a 
bécsi németek napfényre kerülő mozgalmairól 
olvasunk, s a »Los von Róm !« jelszavát halljuk, 
mintha a halotti csontok felett a zúgás már 
észrevehető volna. Úgy tetszik, mintha ott a 
politikai és szociális viszonyok nyomása alatt 
szélesebb körben komolyabban foglalkoznának 
vallási kérdésekkel mint egykor, s arra a meg-
győződésre jutnának, hogy míg az új német 

* N e m r é g a ki lépet t papok evangé l iumi képzésérő l o l v a s t u n k . 



birodalom a protestáns Hohenzollernek vezetése 
s vallási dolgokban a lelkiszabadság és személyes 
felelősség protestáns eszméinek a behatása alatt 
mind hatalmasabb lendületet nyert s merész 
szárnyakon mindig újabb feladatok és célok 
elérésére törekszik, addig Ausztria, mely évszá-
zadok óta a jezsuiták uralma alatt ós szolgasá-
gában sinlődik, belső erejében megbénulva ós 
meggyengülve bénultan hever a földön. Felvir-
racl-e végül az az idő, midőn a leszámolás 
II. Ferdiná'nd és az ő jezsuita csapatjának a 
gyalázatos ellenreformációja miatt elkezdődik? 
A mint hallatszik, e mozgalom nemcsak negatív 
természetű, hanem a nemzetiségi világnézettel 
egybekötve egyúttal valódi vágy is az egyszerű 
hittel biró igazi német keresztyénség után, ós 
ennek nyilt kifejezést is ad. Ezen mozgalom 
mellett, melyet némely pártvezérek vezetnek s 
részben életre is hívnak, a németek részéről 
egy lassú átmeneti mozgalom megy végbe, attól 
egészen függetlenül. Csak az ágostai egyházba 
több mint 400 katholikus tért át a mult évben 
Bécsben (7 év óta 2107 a szaporodás áttérések 
bői), és az áttértek száma 1897-ben ós 1898-ban 
is ószrevehetőleg százzal emelkedett. Ez óv ja-
nuár hónapjában a hivatalos kerületi hatósá-
goknál néhány ezer ós ezek közt hivatalnok is 
jelenté be kilépését a katholikus egyházból, a 
nélkül, hogy a vezetők feladására várna. Leg-
erősebb e mozgalom Csehország éjszaki részén, 
a hol új protestáns gyülekezetek vannak ala-
kulóban. 

Milyen lesz e mozgalom lefolyása, vájjon 
jelentékeny nyereség származik-e ebből a protes-
tantizmusra, azt csak majd később tudjuk meg ; 
ele mindenesetre élénk figyelemmel kísérjük 
azt és senki meg nem mondhatja, mikép fognak 
alakulni a dolgok, ha a kő egyszer gurulni 
kezd, és a hasadók, melyet az annyira dicsért 
római egység ma inkább feltüntet mint máskor, 
itt is a legvilágosabban napfényre jő. 

W e b e r után Czékus László. 

T Á R C A . 

Miért nincs több eredménye prédikálá-
sunknak ? 

(Fo ly t a t á s . ) 

A mi az első dolgot illeti, az rendkívül tanulsá-
gos, mihelyt valakiben megvan az érzék a biblia pszicho-
lógiai oldala iránt. A Szentírás egy példákban való pszi-
chológia, egy neme a képkiállításnak vagy arcképalbu-
moknak, a melyből több emberismeretet tanulhatni, mint 
az összes könyvekből együttvéve. S a biblia arcképeiben 
az a mesteri, a miben a jellemfestés olyan mestereit is, 
mint Shakespeare, Goethe, messze fölülmúlja, hogy az egyes 

ember hibáinak s erényeinek festésénél mindég az általános 
emberit rajzolja, úgy hogy minden jellemzést az összes 
emberekre nézve tanúlságos módon irt meg, s engemet 
annak a szívnek ismeretére vezet, a mely az én keblem-
ben s hallgatóim keblében dobog. Ha a bibliának ezt a 
pszichológiai oldalát jobban tanulmán yoznók s ha prédi-
kációinkban az Trást pszichológikusabban magyaráznók, 
kétségkívül megkapóbbak is lennének a mi beszédjeink. 

Nélkúlözhetlenúl szükséges továbbá az önismeret is. 

»Ismern i a k a r o d m a g a d ? Nézd mit c s i n á l n a k m á s o k ! 
Mást ó h a j t a s z m e g é r t e n i ? Sa j á t bensődbe tekints !< 

Bármennyire különbözünk is egymástól külső állás, 
tehetség tekintetében, a cselekvényre való benső ösztö-
neink ; a gondolatok, a melyek egymást vádolják és men-
tik; a természeti szív titkos redői, az ő hajlamaikkal és 
vágyaikkal; a test és a lélek közötti küzdelmek alapjában 
véve mindnyájunknál hasonlók. S a ki önkimélet és ön-
ámítás nélkül megtanult saját szivének titkaiba betekin-
teni, az nem fog csak úgy a levegőben hadonázni, ha 
más valakinek a képét akarja annak megmutatni. 

Különös fontosságúnak tartom azonban azokkal az 
emberekkel való érintkezést, a kiknek prédikálunk. Hall-
gatóink nagy részétől már társadalmi állásunk s művelt-
ségűnk által, a müveitek közül is soktól egy külön, az 
övéktől egész eltérő világnézlet által vagyunk elválasztva. 
Mindaddig pedig, a míg ezt az űrt át nem hidaljuk, prédi-
kációink a hallgntók fejei felett fognak elrepülni. Nekünk 
tisztában kell lennünk azzal, hogy hallgatóink hogyan 
éreznek, gondolkoznak és beszélnek, milyen megpróbálta-
tásoknak vannak kitéve, milyen kísértésekkel küzdenek: 
— ismernünk kell azt, hogyan élnek, hogyan szenvednek, 
hogyan halnak m e g ; s miután ezt önmagunktól nem 
tudhatjuk, meg kell tanúinunk, s azt máskép meg nem 
tanúihatjuk, mint hogy ha velúk érintkezünk, őket ott-
honukban felkeressük s megemlékezve arról a bölcs mon-
dásról: »homo sum, nil humani a me alienum puto«, 
— mindenben, a mi életünkben szerepet játszik, szívesen 
résztveszúnk. Fájdalom, nem igaztalan az a szemrehá-
nyás, hogy a mi prédikátorainknál az efféle dolog, a 
hívek közt s a hívekkel való élet sok kívánni valót hagy 
maga u tán! Nem itt van a helye annak, hogy azt ku-
tássuk, vájjon a protestáns egyházszervezet hibás-e ebben 
vagy nem. A tény az, hogy dacára az egyetemes pap-
ságról való tanunknak, s a papi állásnak karakter inde-
lebilisével szemben elfoglalt álláspontunknak : a protestáns 
prédikátorok s gyülekezeteik között sokkal nagyobb vá-
laszfal emelkedik, mint a római klérus s az ő hívei 
között. * A míg pedig többet nem élünk a nép között 
s a néppel, addig nem is számíthatunk arra, hogy arra 
nagyobb befolyást gyakoroljunk. 

Majdnem meglepődtem, mikor az evangéliumi 
pastoral-theológia tanulmányozása közben azt tapasz-
taltam, hogy a prédikáció nagy mestereinél sokkal gya-
koribbak a beszélgetések, mint a hosszú rendszeres beszé-
dek. S nem újjmutatás-e ez a mi számunkra ? Az emberi 
s isteni dolgok felett való beszélgetések nem szolgálhat-
nának e kitűnő elő- és utókészületek gyanánt prédiká-
cióinkhoz s ép oly hasznosak lehetnének hallgatóinkra, 
mint reánk nézve is ? Persze hogy sokkat nehezebb ilyen 
egyszerű beszélgetéseket tartani, mint szónoklatokat. Ez 
már a katechetikai beszélgetéseknél is elvitázhatatlan, 
mennyivel inkább a lelkipásztori beszélgetéseknél. Ennek 
azonban nem volna szabad visszatartani minket attól, 
hogy az ilyeneket keressük s megpróbáljuk; exercendo 

* W a r n e c k ezt a n é m e t p r o t e s t á n s le lkészekre vona tkozó lag 
m o n d j a ; n á l u n k l a l án m é g sem áll így a dolog. (A fordító.) 



discimus. S éppen azért keveset gyakoroljuk őket, vagyunk 
ügyetlenek az ilyenekben. Egyébiránt erre nézve is áll 
a z : »kérjetek és megadatik néktek.* Eltekintve attól, 
hogy a jövő vasárnap rendszerint azok az emberek jönnek 
a templomba, a kiket hétköznap meglátogatunk s a kik 
ezúttal visszaadják mintegy a lelkipásztor látogatását; 
eltekintve attól is, hogy beszélgetéseink alkalmával, ha 
azok nemcsak a felszínen mozognak, az embereknek 
mindég nyújtunk valamit s általuk mi magunk is épen 
azonknak az embereknek ismerteiében gyarapodunk, a 
kiknek prédikálni hivatásunk, — nekünk a lelkipásztori 
beszélgetésre saját prédikációink szempontjából is szüksé-
günk van. Ez úton ugyanis egy gyakorlati értékű prédi-
káció-anyaghoz jutunk, nem hogy talán a hallottakat a 
legközelebbi vasárnapon tapintatlanul kitálaljuk, hanem 
hogy konkrét módon prédikálhassunk, megtanulván azt 
az ismeretes Goethe-féle mondást követni: 

»Greift n u r h ine in i n s vol té M e n s c h e n l e b e n ; 
Ein j e d e r lebt 's , n ich t j e d e m is t ' s b e k a n n t ; 
Doch w o ih r ' s packt , da ist es in t e ressan t .* 

Az ilyen konkrét, az életből merített s az életre irá-
nyuló prédikáció szintén kulcs az emberi szivekhez. 

E tekintetben sokat lehet tanulni az angol diszen-
terektől és az amerikaiaktól s tanulmányozásra igen tud-
nám ajánlani pl. Spurgeon prédikációit, vagy Moody 
egyszerű beszédjeit. Igen, ezek azok az emberek, a kik a 
nép közt éltek s azért prédikáltak oly népszerűen s meg-
kapóan. Sokat irtak már, a prédikáció népszerűségéről. 
Csodálatos azonban, hogy mindég csak a forma és csak a 
forma az, a mit e szempontból ajánlatba hoznak. Pedig 
a külső forma, legyen bár oly népies is, sohasem fog 
egy beszédet népszerűvé tenni. Hogy valaki népszerűen 
prédikálni tudjon, arra nézve nem elegendő csak a nép 
nyelvét művésziesen utánozni tudni, tévesen azt gondolva, 
hogy triviálisnak is szabad lennie, — hanem szükséges 
az is, hogy az illető a nép között éljen s aztán a nép sajá-
tos gondolkozását s typikus alakjait úgy tudja néki eléje 
tárni, hogy azokra ráismerve rámondja: •» Igen, igen, ez 
az én testemből való test.< Ez a Kolumbus tojása. 

Mielőtt én 10 éven át mint egyházi szónok működ-
tem, abban a ritka szerencsében részesültem, hogy négy 
évig egyszerű hallgatóként a szószék alatt ülhettem. S 
ezen négy év alatt igen sok gyakorlati homiletikát tanul-
tam ; nevezetesen magamon tanulmányozhattam azt, hogy 
mi az, a mit az ember, ha a templomba megy, keres. — 
Táplálékot keres lelkének s ki nem elégítve távozik on-
nan mindannyiszor, valahányszor ottan erős dorgáló pré-
dikácziókat osztogatnak olyanoknak, a kik nincsenek is 
ott, vagy ha a jelenlévők elé csak üres szalmát vagy szá-
raz virágokat vetnek. És ki tudja, hogy ha mi a saját 
magunk hallgatói lehetnénk, nem tartoznánk-e mi is azok 
közé, a kik nincsenek jelen. Nem is szólok az unalmas 
prédikációkról, a m i n ő k b e n — competens bírálók véleménye 
szerint — szintén nincs hiány. Hogy az ilyenek, ha csak 
valahol valami kipusztíthatatlan templomhoz való ragasz-
kodás nincsen, a templomokat kiürítik s minden körül-
mények között a lelki életet fel nem kelthetik, arra talán, 
mint magától értetődő valamire, kár szót is vesztegetni. 
Én itt azokra, a talán egész gondosan kidolgozott beszé-
dekre célzok inkább, a melyekről az ember bensőleg ép 
oly üresen megy haza, mint a hogy oda ment, csupán 
csak mert semmi igazi táplálékot nem tartalmaztak. 
Mathusius Máriának az életrajzában van említve, hogy 
e nő gyakran keserű könyeket hullatott a miatt, mert 
egyik »hivő« prédikátorának minden építő-tartalom — 
nélküli prédikációi őt szép vasárnapjai örömeitől meg-

fosztották. E nő táplálék után áhítozó lelke, a mely az 
úgynevezett »hivő« prédikácziókban e táplálékot nem ta-
lálta meg, e világon vájjon egyedül ál l-e? 

És mi az a táplálék ? Csupán csak száraz definí-
cióval nem sokat magyarázhatnánk meg; de vegyük pél-
dául az öreg líieger György Konrád-nak a postilláját, 
vagy Hofackernek, vagy Tholucknak már egészen más 
szabású prédikációit, — ezek tényleg táplálják a lelket. 
Vagy a mi még jobb : üljünk oda magunk a szószék alá, 
mint olyanok, a kiket valamely teher legörnyeszt, fájdal-
mak lesújtanak s a kik a mindennapi élet gondjai által 
kifárasztva, a bűnösségnek, gyengeségnek elégületletlen-
ségnek többé-kevésbé öntudatos értelmétől bensőleg nyug-
talanítva, a testünkkel való harcban legyőzetve stb. érez-
zük magankat. S ily emberek a temlomba jönnek olyas 
valamit keresni, a mijök nincs, de a mi után tudva 
vagy öntudatlanul — áhítoznak: — ily esetben nem ér-
tenők-e meg teljes jelentését a Főpásztor ama szavainak: 
»legeltesd az én juhaimat ? ! < 

Eltalálom azonban az ellenvetést: »biszen az csak 
fickió ilyen templombajárókat képzelni! No, én azt jól 
tudom, hogy nem minden lemplomlátogató bír tudomá-
sával annak, hogy neki éhező lelke van, de azért ez 
az ellenvetés a legkevésbé sem hoz zavarba engemet, 
mert 1. minden prédikációnál bizonyára legalább egy 
olyan lélek van jelen, a mely a templomba a táplálék 
utáni vágyból jött s ez talán épen olyan, a ki különben 
nem igen szokott oda ellátogatni; 2. prédikációnknak 
sohasem válik kárára, ha ahhoz szokunk, hogy összes 
hallgatóinkkal úgy bánjunk, mintha nékik ilyen éhező 
lelkük volna, ha mindjárt nincs is tudomásuk róla, és 
3. az éhséget legjobban úgy fogjuk felkelteni, ha vasár-
naponként hallgatóink részére az asztalt gazdagon meg-
terítjük s reális,^ tápláló ételekkel rakjuk meg. És épen 
ott, ahol az TJr házának kegyelmi javait még nem 
ismerték fel a lélek tápláléka gyanánt s ebből kifo-
lyólag utánuk nem áhítoznak, a hol továbbá az öntudat 
s a megváltás szükségességének érzete még alva szende-
reg, épen ott az a legbiztosabb útja annak, hogy az isteni 
üdvöt léleknek közel vigyük s az utána való vágyat 
felköltsük, hogy újra és újra mutogatjuk: íme, itt az élet 
s a teljes megelégedés. Ha jó emberismerők vagyunk, 
úgy hallgatóinknak elég meggyőzően kimutathatjuk azt, 
hogy nékik éhező lelkük van ; s ha az ige életébe beha-
toltunk, úgy kimutathatjuk nékik azt is, hogy: íme, itt a 
ti lelkeiteknek való eledel, a minőt a világ nem adhat« 
s ha azután kérjük is, buzdítjuk is őket: »írne, egyetek, 
frissítsétek fel magatokat!* — vájjon az ilyen eljárás 
mellett prédikációnknak nem volna eredménye? A mint 
tehát egy prédikációnál sem volna szabad elfelejtkeznünk 
arról az ajtócskáról, a mely a textus életébe vezet, s 
arról a kulcsról, a mely a szíveket megnyitja, — úgy 
nem volna szabad elfelejteni azt a kérdést sem intézni 
magunkhoz: vájjon a mit én ma prédikálni fogok, csak-
ugyan igazi eledel-e a lelkek számára ? 

De ha komolyan szívünkön fekszik az, hogy hall-
gatóink — és pedig nem csak a titkos s egyéb taná-
csosok, hanem azok az emberek, a kik tényleg előttünk 
ülnek s a kiket a táplálék utáni vágy hozott a templomba, 
tehát a szegény, törődött mesteremberek, parasztasszonyok 
stb. le egészen az inasig, szolgáig és szolgálóig — ha, mon-
dom komolyan szívünkön fekszik, hogy ezek általunk lelki 
táplálékhoz jussanak, úgy kerülnünk kell azokat a hibákat 
a rrfelyek nagy mértékben hozzájárulnak sok mai pré-
dikáció hatástalanná tételéhez, — kerülnünk kell: a frá-
zist, az abstrakciót és a dogmatizálást. 

Szeretnénk a szószéki frázisokról szóló hosszú beszé-



deket a prédikátori állás rágalmazásának deklarálni, ha 
csak az igazságérzet megsértése nélkül lehetne. Felek, 
hogy gyakran igaztalanok vagyunk hallgatóink iránt, a 
mikor nekik szemükre vetjük, hogy beszédeinkből keveset 
vagy gyakran semmit sem tartanak: meg. De vájjon 
sok esetben nem abban rejlik-e az oka ennek, hogy mi 
nekik kevés megtartásra méltót s megtarthatót, kevés reá-
lis gonáolattartalmat nyújtottunk? Azt hiszem, hogy 
nem csekély a száma azoknak, a kik zavarba jönné-
nek. ha náluk az ember előző vasárnapi beszédjük tar-
talma felől kérdezősködnék. Hallottam beszélni, hogy egy 
bizonyos úri ember a mai generálszuperintendensek közül 
egy lelkészi konferencián meg is tette ezt a kísérletet 
és hogy az meglehetős rosszul ütött ki. No és ily eset-
ben elhamarkodott dolog-e a prédikáció tartalomszegény-
ségére való következtetés? A frázist s kivált a kenettel-
jes frázist nagyon nehéz -megtartani és reprodukálni; 
azért van azután az, hogy sok beszédnek a tartalmat 
még ha figyelmesen hallgattuk is, képtelenség visszaadni. 
Igen, mert csupa általános szólásformából volt összetá-
kolva, a melyek, mihelyt az ember hozzájuk nyúl, mint 
a szappanbuborék, azonnal szétmállanak ; olyanok azok, 
mint az »eső nélküli felhők*, a hogy az í rás mondja. 

(Folyt , köv.) Pciulik János. 

B E L F Ö L D . 
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. 

Május 24-én vette kezdetét a tiszántúli ev. égyház-
kerület ez évi tavaszi közgyűlése Debrecenben. Első 
nap a szokásos módon lelkészavatás volt a nagy temp-
lomban. Erről már e lap megemlékezett. 

Az egyházkerületi gyűlés másnap, május 27-én, kez-
dette meg a tanácskozásait s folytatta 3 napon át Kiss 
Áron püspök és gr. Degenfeld József egyházkerületi főgod-
nok elnöklete, alatt élénk érdeklődés mellett. 

Az ősz püspök hajlott korára való érzékeny hivat-
kozással fogott jelentésébe. A gyűlés a simeoni éneket vélte 
hallani s mindenkit mély megilletődés fogott el. A szub-
jektív hangok után a püspöki jelentés feltárta az egyház-
kerület beléletének képét, örömmel említvén az örvendetes 
mozzanatokat, de rámutatván az aggasztó és eloszlatandó 
bajokra is. 

Ezután György Endrének egyházmegyei gondnokká 
(Máramaros-Ugocsában) és Ujfalussy Bélának egyházke-
rületi világi főjegyzővé történt választását jelentették a 
gyűlés előtt. György Endre megköszönte s kérte továbbra 
is a bizalmat, egyszersmind lemondott eddigi tanácsbirói 
állásáról. Újfalussy Béla felesküdött új tisztségére, majd 
Kiss Áron pöspök üdvözlő beszedére szép beszéddel és 
abban oly ígéretekkel válaszolt, a melyeknek megvalósí-
tásához biztos garanciát nyújt az ő lángoló hitbuzgalma, 
egyháza iránti odaadó szeretete és kiváló tettereje. Dr. 
Bartók György erdélyi püspököt beiktatása alkalmából 
táviratilag üdvözölték. 

Az örömre szomorúság következett, A közgyűlés 
Tóth Sámuelt parentálta el, kinek elévülhetlen érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítette meg; majd Szász Domokos 
püspök elhunyta felett adott részvétének kifejezést. 

Élénk érdeklődést keltett a tiszántúli tanáregyesü-
letnek a prot. szellemű tanárképzés ügyében beadott s a 
tanügyi bizottság aiánlatával fölterjesztett memoranduma. 
Többek hozzájárulása után elfogadta a közgyűlés, hogy 
a filozófiai fakultás alapjainak terhére két 500—500 frtos 

ösztöndíjat létesít s ezt olyan ref. ifjaknak adja, a kik 
legalább is a felső gimnáziumi osztályokat ref. tanintéze-
tekben végezték és az érettségi vizsgálatot mindenből 
jeles eredménynyel tették le. Az ösztöndíjas tanárjelöltek 
a budapesti egyetemre iraikoznak be és kötelesek az ottani 
ref. theológián is bizonyos megszabott tárgyakat hallgatni. 
Felhívja az egyházkerület a többi egyházkerületeket is 
hasonló stipendiumok létesítésére. 

Egy másik, még fontosabb ügy került ezután sző-
nyegre. A Debrecenben felállítandó tanítónőképző ügye. 
A közgyűlés vita nélkül fogadta el, hogy szívesen járul 
felállításához és fentartásához a javasolt összeggel (épít-
kezés. beruházás 15,000, évi segély 1500 frt). A szükséges 
építkezéseket a szünidő alatt végrehajtják s így a debre-
ceni felsőbb leányiskola mellett már a jövő iskolai évben 
megnyílik a tanítónőképző első. illetve harmadik osztálya. 
Ugyancsak elfogadta a közgyűlés a bihari egyházmegyé-
nek szintén egy tanítónőképző létesítésére vonatkozó indít-
ványát 

Több kisebb ügyet tárgyaltak s intéztek még el és 
a különböző bizottságokba választották meg a tagokat. 
Ezzel a május 25-iki közgyűlés véget ért. 

Délben a püspöknél közebéd volt. Délután bírósági 
ügyeket tárgyaltak. 

A május 26-iki gyűlés eleven, mozgalmas képet 
nyújtott. Főleg a debreceni tanárválasztások érdekelték 
s izgatták a kedélyeket. Sass Béla igazgatótanácsi jegyző 
olvasta fel a pályázatok eredményét s a tanári kar és 
igazgatótanács véleményes javaslatát. Ezek alapján választ-
hatókul jelölték ki a dogmatikai tanszékre, miután dr. Bar-
tók Jenő és Török Imre visszalépett: Erőss Lajost, Lic. 
Lencz Gézát, Lic. Rácz Kálmánt, Nagy Gyulát, Jánosi 
Zoltánt; a gim. klasszika-filológiai tanszékre: Balthazár 
Gábort, Révész Lajost. Soós József visszalépett; a tanító-
képezdei ének-zenetanári tanszékre P. Nagy Zoltánt. 
Majd a tanárválasztó bizottság 8 tagja megválasztatván, 
ez a debreceni egyház szintén 8 kiküldöttével együtt a 
szavazást megejtette. Eredménye: dogmatikai tanar lett 
a Nagy Gyula 8 szavazata ellenében 10 szavazattal (az 
elnökség is szavazott) Erőss Lajos püspök-Iadánvi lelkész; 
klasszika-filológiai tanár a Balthazár Gábor 3 szavazata 
ellenében 13 szavazattal Révész Lajos debreceni h. gimn. 
t aná r ; ének-zenetanár egyhangúlag P. Nagy Zoltán, a ki 
a meghirdetett tanszékre másfél év óta ideiglenesen működik. 

A választás megtörténvén, a főiskolai igazgató-tanács 
fölterjesztéseit tárgyalta a közgyűlés. Mindenekelőtt a 
tanács ügyrendjét fogadták el, a mint az ki volt dolgozva, 
így e nagyfontosságú intézmény most már teljesen sze-
vezve folytathatja munkáját. Révész Lajosnak 200 frt 
lakbérilletményt szavaztak meg h. tanári fizetése pótlá-
sául ; dr. Gulyás Istvánt ez idei művészettörténeti szüni-
déi tanfolyamra küldték ki s e célra neki 100 frtot utal-
ványoztak. Megállapítottak a gimn. felügyelő nyugdíját 
azon az alapon, mint annak idején elödjeet, Joó Istvánét 
ugyancsak az özv. Tóth Sámuelné nyűg- és gyámilletékét. 

Egyfelől az igazgató-tanács, másfelől a főgimnázium 
igazgató jelentéseivel kapcsolatban napirendre került a 
debreceni kollégium államsegélyezési ügye is. Néhány év-
vel ezelőtt még arra is görbe szemmel néztek Debrecen-
ben, a ki az államsegélyt kiszalasztotta a száján, arra a 
meg épen követ dobtak, a ki a nyilvánosság előtt is pro-
pagálni merte. S íme, most már az igazgató-tanácsban és 
az egyházkerületi közgyűlésen tárgyaltak fölötte, mint 
utolsó, de többé egyáltalán nem nélkülözhető remedium-
ról. Most ugyan még csak a kezdet kezdetén van az 
ügy, de bizton kifejlődik, mert a főiskola elmaradását 
még a legaggodulmasabbak es legautonomikusabbak sem 



akarják. Az egyházkerület megbízta a tanári kart, hogy 
az összes hiányokról és szükségletekről készítsen kime-
rítő elaboratumot és az igazgató-tanács útján az őszi 
közgyűlésre terjeszsze fel. 

Délben gr. Degenfeld József adott a gyűlés tagjai-
nak közebédet, melyet természetesen számos felköszöntő 
fűszerezett. 

Délután az Andaházy-Szilágyi intézet ügyeivel fog-
lalkoztak. 

Május 26-án újra az államsegély ügye kísértett. 
Bencsik István nagybányai esperes arra kérte a közgyű-
lést, hogy az államsegélyek kiosztásánál kölönösen a ki-
sebb és nehezebb viszonyok közt élő egyházakra legye-
nek tekintettel. Államsegélyről lévén szó, nyomban utána 
Gergely Károly nagybányai pap, mint korábban az igaz-
gató-tanácsban Görömbei Péter esperes, nagyhatású s 
meleg szeretettől áthatott beszédet tartott a főiskolanak 
állami segélyezése tárgyában. Jóváhagyta a kerület a 
máramaros-szigeti lyeeum 80 frt beruházási államsegélyre 
vonatkozó kérvényét. Azon egyházak kérvényét, a melyek 
az állami iskolák felállítása ellen folyamodtak, a közgyűlés 
egyszerűen tudomásul vette. 

Az egyházkerület nagy örömmel fogadta a Magyar 
Prot. Irodalmi Társaság őszszel a kerület kebelében és 
épen székhelyén, Debrecenben tartja gyűlését. A maga 
részéről is vendégnek tekinti a társasagot; az ellátás 
költségeihez 200 frttal hozzájárul s a szükséges intézke-
dések megtételére egy bizottságot, küld ki, melynek tagjai: 
Kiss Áron. gr. Degenfeld József, Kiss Albert, Lengyel Imre 
és Márk Endre. 

A közgyűlés az elnökség éltetésével ért véget. 
Délután még a fegyelmi szabályokat alkotó bizottság 

tartott ülést azon szabálytervezet alapján, melyet Zsig-
mond Sándor készített s mely a »Debr. Prot. Lap*-ból 
ismeretes. A bizottság minden tagja helyeselte a mostani 
laza egyházfegyelem szigorítását úgy a hit, mint az erköl-
csi élet tisztasága végett. De míg némelyek (Erőss Lajos, 
dr. Márk Ferenc) a kirekesztésig, sőt az egyházkövetésig 
is (Márk Ferenc) hajlandók a fegyelem gyakorlásában 
elmenni, addig a többség Puky Gyula, Ritoók Zsigmond 
és Kiss Albert felszólalásai után a kirekesztést perhorres-
kálta. Végre is abban állapodtak meg, hogy felkérték 
Ritoók Zsigmondot, egyházunknak ezt a nagyeszű s ritka 
buzgóságú fiát, hogy egy általa az ülésen felolvasott váz-
latos tervezet alapján készítsen a jelenleg fennálló törvé-
nyek keretébe beillő egyházfegyelmi szabályzatot, melyet 
a bizottság tagjai majd átnéznek, hogy észrevételeiket 
megtehessék rá s együttes megállapodás után a munká-
latot az egyházkerület útján a legközelebbi zsinat elé ter-
jesztik. Alföldi. 

Erdélyi egyházkerületünk közgyűléséről. 
A tagjai számánál fogva országgyűlésnek is beillő 

erd egyházkerületi közgyűlés 302 tagja közül 180 jelent 
meg a május hó 25. s következő napjain tartott üléseire. 
De ez a közgyűlés nem azért nevezetes, mert ismét sokan 
gyűltek össze, hanem mert az elmékbe és szívekbe 
mintegy ösztönszerűleg behatolt amaz óhajtás, hogy ez 
az egyházkerületi gyűlés ^fordulópontot* jelezzen. Hogyan 
forduló pontot? Hát Erdélynek olyan két püspöke és 
egyház-szervezete volt b. e. Nagy Péter és Szász Domokos 
alkotásaikban, hogy a lelkek nyugalomra, békére s az 
»egy szükséges dologra* vágyakoznak? Igenis! Nagy 
Péter is, Szász Domokos is nem szélcsöndben, hanem a 
Szentlélek által mozgatott szelek szárnyán működtek. 

Egyik mint alapvető, másik mint épitŐ. Most következik 
a berendezkedés — a békés, nyugalmas otthonlét. Ez az 
a fordulat, mélyet mindenki vár. Ennek a fordulatnak a 
bekövetkezését tartjuk szükségesnek az által legfőképen, 
hogy a közmegnyugvásra megválasztott püspök mellé 
megválasztatott a méltó segítőtárs Kenessey Béla főjegyző 
személyében és hogy a pénzügyi viszonyok — mire alapos 
kilátás van — rendeztetnek a hetes bizottság munkálatai 
folytán. 

Az alakulás lényeges formaságai közül említjük meg 
dr. Bartók György püspök magas szárnyalású imáját 
és br. Bánffy Dezső elnöklő főgondnoknak a gyűlés fel 
adatát jelző rövid megnyitó beszédét, mely után főjegyző-
helyettesül Somkereki Miklós esperes, segédjegyzőkül pe-
dig Bodor Géza lekész és Kincs Gyula tanár neveztet-
tek ki. 

A tárgysorozat megállapítása után Erzsébet királyné 
Ő Felsége emlékezetének és Szász Domokos néhai püspök 
érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítésével kapcsolatosan 
elhatároztatik, hogy a mindnyájunkban élő kegyeletnél 
fogva a b. e. pöspöknek a Nagy Péterhez hasonló sírem-
lék felállítására a közadakozáshoz történik apellálás és a 
netalán fenmaradó összeg Szász Domokos egyik alkotá-
sának : a szeretetháznak fentartási költségeire fordíttatik. 

A szokásos bizottságok (javaslati, kérvénvi, sérelmi, 
számadás- és jegyzőkönyvek felülvizsgálatai) kiküldésével 
következett a közgyűlés első napi tárgyainak legfontosabb 
és legmeghatóbb mozzanata : a néhai püspök emlékére 
rendezett gyászünnepély, mely már nem a theol. fakultás 
dísztermében, hanem az ódonsága és építészeti stíljénél 
fogva is tiszteletet gerjesztő belfarkas-utcai nagy tem-
plomban folyt le. A gyászlepellel bevont templom egyik 
karzatán a ref. egyházi vegyeskar, a másikon a földészek 
szabatos énekkara szerepelt szépen, meghatóan, ez utóbbi 
Tóth Tamás kolozsvári egyik énekvezér vezetése alatt, ki 
az orgonán is műértőleg és szívérzelemből kisérte a 
XC. zsolt. 2-ik versét : »Az embereket Te meghagyod 
h a l n i . . . A templomot egészen megtöltött vendég- és 
helybeli közönség mély megilletődéssel énekelte a soha 
el nem avuló gyönyörű zsoltárt, ha ugyan éneklésnek 
lehet nevezni a könyes szemmel áradó érzelemforrást, 
mely a zsolozsma áriáit el-elöntötte. A gyászimát Bartók 
György püspök tartotta a nagy ember emlékezetéhez mél-
tóan emelkedett szellemben s a földi valóságot égbe vivő 
gondolatokkal — mintegy jelezve, hogy a ki utána 
a szószékre gyászbeszédet tar tani : az nem prédiká-
ciót, nem is szónoklatot, da »kijelentést* fog mon-
dani Ezékiel prófétával (XXIV. 15—17) Szász Domokos-
ról és az ő emlékéről úgy, hogy a Krisztusnak az evan-
géliumokban kisugárzó szelleme emelje föl a hallgatókat 
a legnagyobb Alkotóhoz, Istenhez. Igen: prófétai lélek 
ihlette meg Kenessey Béla theol. fakultási igazgatót, ki 
remek gyászbeszédében hatalmas emlékoszlopot emelt a 
néhai püspöknek, — pedig e végcél mégis Isten dicsőítés^ 
volt Jézus Krisztusban, a kit ha elhagy a főleg nemze-
tiségek közé ékelt erdélyi református egyház: akkor 
önsorsáról mondott le. Tudjátok-e — mondta nemes 
pathoszszal — ha elvész felekezetünknek egy tagja, azt a 
nemzet veszítette el ; tudjátok-e, hogy az erdélyi refor-
mátusság sorsa a nemzet sorsa? Ezt tudta Szász Domokos, 
a kit működésében, úgvlátszik, Geleji Katona István # 
erdélyi püspök példája vezetett, a ki maga bevallotta, hogy 
egyházkerületének azért szerzett 70 ezer forintokat, hogy 
anyagi eszköz által elérje a szellemit, mert ez a két dolog 
áll, a szellemi fejlődés rendjén oly szoros összeköttetésben 
mint a lélek a testtel. És eppen azért Szász Domokos, midőn 
Atlasi vállaira vette az egyházkerületet, az angol tenger-



nagynak. Nelsonnak, győzelmi titkát tartotta egyik kezé-
ben: »Mindent egy negyedórával előbb tenni, mint a hogy 
egy más cselekednék vagy egy másnak eszébe jutna «. 
Ezért, midőn a konventeken egy és más, most már köz-
alkotás szóba került vagy legfennebb is a bizottságoknál 
volt: Szász Domokos előállott a már kész tervekkel, 
melyeket meg nem valósítani lehetetlen dolognak látszott 
előtte mint — egyebeken kívül — a kolozsvári anticipált 
szeretetház ügye is tanúsítja. Egy félszázaddal előbbre 
mutatta meg a mértföld-jelzőket. E végből az igazgató-
tanács, sőt a konvent is bizonyos magas concepcióknál 
csak táborkar volt, mely az ő terveit végrehajtsa. Nem 
ott járt ő, a hol viránv volt, hanem a hol a nemzetiségek kö-
zött a csillagos tornyok ledőlve, a magyarság pusztulóban s 
az egyház partja a gátszakadások miatt beomiófélben 
voltak és vannak. Innen a körlelkészségek, tőkesegélye-
zések, gyámegylet etc. Még főjegyző sem, hanem egyszerű 
lelkipásztor, s mégis püspöke és az egész egyházkerület 
ellenzése dacára megveti alapját a mostani theol. fakul-
tásnak. S midőn ezáltal a papi képzést a tudományos-
ság magasabb és szélesebb rétegű bázisára fektette: ő 
maga is elmélyed az összehasonlító vallástudomány töm-
kelegében s kézikönyvével és más irodalmi munkásságával 
egyfelől a felsőbb iskolai vallástanításra, másfelől szellemi 
munkálkodásra nyújt példaadást. Mikor pedig már egyik 
nagy vágya teljesült és a theol. fakultás létesült, mintegy 
helyeslő tudomásul vette egy lelkes kis csapatnak — 
mely az evangéliumi zászlót tűzte ki működése irányául 
— szent törekvéseit, jól tudván, hogy csak ez a jel az, 
melyben még győzhetünk. S e pont volt az, a hol a 
szónokot az égi szárnyalás és az ihlettség fogta el, a 
hol az egész hallgatóságot magával ragadta és minden-
kit egyformán meggyőzött arról az oldalról, hogy még 
közgazdasági és szociális kérdéseink megoldásánál is senki 
más fundamentumot nem vethet annál, melyet vetett a 
Jézus Krisztus, ki ha minden alkotásunknak nem szeglet-
köve : akkor ledől a mi keresztyén társadalmunk, akkor 
elpusztúl országunk, melyet Széchenyi István is a nagynak 
akart megteremteni . . . . 

A délutáni gyűlésen az igazgató-tanács előterjesz-
tései olvastattak fel a betöltendő főjegyzői, egyházmegyei 
s kollégiumi fő- és algondnoki állásokra, rendszeresítendő 
és betöltendő tanári székekre, a melyekre a szavazások 
szombat délelőttjére tűzették ki. 

Másnap (26-án) délelőtt volt a püspök beiktató 
ünnepe. Ünnep volt ez, és nem a közgyűlés száraz tárgy-
sorozatának 13-ik pontja. A felemelő szép ünnepségen 
csak egy ellentét volt: tegnap gyász, ma öröm. Tegnap 
bánatos könnyezés, ma örömkönyhullatás. Ma a tem-
plom fekete drapériái eltűntek, helyettök zöld gally- és 
virág-girlandok, pálmalombok és lobogó disz gyönyörköd-
tették a külső s belső érzékeket, mialatt a gyülekezet 
éneke hangzott el az a jkakon: 

Nagy I s t e n ! azt Te rende l t ed , 
Hogy legyen oly felsőség 
Mely á l ta l g o n d u n k v ise led 
S b á t r a n é lhe t a község. 

Ezér t neked h á l á t a d u n k , 
S csak te hozzád f o l y a m o d u n k , 
Hogy a d j nekik bölcs szívet, 
Hiva ta l jokhoz hívet . 

A Borssay Samu karnagy által vezetett kitűnő 
Kolozsvári Dalkörtől előadott szívhez szóló, gyönyörű 
karének után Molnár Albert theológiai tanár tartott, az 
ünnepi alkalomhoz mért, vallásos mély gondolatokkal és 
fenkölt érzelemtől áthatott könyörgést, melylyel a buzgó-

ság szárnyára emelte a hallgatókat, kik a templomot szo-
rongásig megtöltötték — ott lévén a helybeli hivatalos 
testületek, a katonai tiszti kar képviselete, s kiket elől 
kellett volna említeni : Antal Gábor dunántúli ev. ref. 
püspök; Körmendy Sándor somogyi, Szekeres Mihály 
veszprémi esperesek és Könyves Tóth Kálmán debreceni 
lelkész és iró. 

A beiktató beszédet Antal Gábor püspök tartotta. 
Mondani sem kell, hogy fényes sikerrel. Á tiszta ízű 
magyarossággal előadott szép beszéd talán azért aratott 
oly nagy hatást, mert nemes egyszerűséggel, természetes 
modorban volt elmondva — kerülve minden frázist a 
tartalomban s külső hatás-vadászatot a szónoklásban. 
Erdély protestáns történeti múltjának, fejedelmeinek, egy-
házi nagyjainak mintegy apothezise után rátért in medias 
res és az új püspök útjait a Bibliából vett frappans idé-
zeteknek művészi alkalmazásával jelölte ki űgv, hogy a 
citált szent evangélisták, de főleg Pál apostol az ő kedves 
Timothem és Titus-ával egyetemben előttünk megeleve-
nedtek és élő valóságokká váltak. Áldáskérő ima után 
megtörtént az eskületétel s a ceremóniás beiktatás akként, 
a mint a formulák a szereplőkre nézve előírják — ha 
ugyan ceremóniának lehet nevezni a beiktató püspöknek 
és az egyes espereseknek az uj püspök fejére való kéz-
rátételét és rövid áldásmondását, meg az esperesi kar 
által a »Jövel Szentlélek Úr Isten« kezdetű fohász-éneknek 
elzengését. Mire Bartók Gy. immár felavatott és királyilag 
is megerősített püspök tartotta meg beköszöntő beszédét. 
A rokonszenves hangon, mély érzéssel és szép elokven-
ciával előadott beszéd valóban nagy hatást idézett elő, 
különösen az által, hogy vallásos ihlettséggel lelki sze-
meink elé állítván a szent evangélistákat és az apostolo-
kat rendre-rendre : Ígéretet és szent fogadalmat tett, hogy 
ezek lesznek az ő útmutatói, ezek fogják működésének 
az irányt megszabni: tehát a Biblia fogja neki megmu-
tatni, hogy mit tegyen, miként éljen és miként legyen 
másoknak is első példaadója. Meglátszott az arcokon, 
hogy a beszéd magjai a lelkekben nem estek sem az út 
szélére, sem a kövek közé, sem a tövisek közé, hanem 
a jó földbe, a hol jó termést ígérnek. 

A beiktatás után tesztelgő köldöttségek jelentek meg 
a püspöknél. D. u. 2 órakor pedig díszebéd rendeztetett 
a Központi Szállóban mintegy 150—160 tag részvételével. 
Itt br. Bánffy Dezső emelt szép köszöntőt a királyra, 
br. Kemény Kálmán főgondnok a kormányra s ennek 
fejére Széli Kálmánra, dr. Bartók püspök a főgondnokra; 
Deés Gyula a beiktató püspökre Antal Gáborra, ki viszont 
a felekezetek képviselőire s az egyetértésre. Dr. Elekes 
Viktor a szomszéd egyházkerületek képviselőire; Sándor 
János esperes a hadseregre, Palkovits altábornagy a 
nőkre, Körmendy esperes az EMKÉ-re stb. Természetes 
hogy ezeken kivül is volt még több hivatalos és nem hi-
vatalos pohárköszöntő, a melyekkel az ebéd fűszerezve, 
csak 6 óra után ért véget. 

A harmadik napon ejtettek meg a következő válasz-
tások : 

1. Igazgató-tanácsosok lettek ujabb ciklusra: Becsek 
Lajos, dr. Sárkány Lajos, Deésy Gyula, Parády Kálmán, 
Lészay Ferenc és — miután Kenessey Béla főjegyzővé 
választatott, az ő helyébe a vasárnap reggeli pótválasz-
táskor — Sándor János esperes. 

2 Az országos közalap és a Baldácsi-alap-bizottsá-
gaiba : dr. Bartók György püspök. 

3. Konventi világi pótképviselőnek: dr. Sárkány Lajos. 
4. Leikészképesítő vizsgálóbizottságba: Sándor János 

esperes, Somkereky Miklós, Deésy Gyula, dr. Elekes Viktor 
és Bodor János. 



5. A görgénvi egyházmegye két főgondnokául: 
id. Éltető Albert és Putnoky Domokos; két algondnokául: 
Pozsonyi Ferenc és br. Kemény Ákos. 

6. A széki egyházmegye főgondnokául: Schilling 
Ottó, br. Bánffy Ferenc. 

7. A gyulafehérvári egyházmegye főgondnokául: 
Zeyk Kálmán, algondnokául: Barcr,ay Gábor. 

8. A nagyszebeni egyházmegye főgondnokául: Sza-
lánczy Lőrinc, algondnokául: Bod Péter. 

9. A szászvárosi egyházközség főgondnokául : Fodor 
Gyula. 

10. A sepsi-szentgyörgyi kollégium algondnokául: 
Bodor János. 

11. A székely-udvarhelyi és a sepsi-szentgyörgyi 
kollégium újonnan rendszeresített magyar-latin tanszékére: 
Rtvasz Árpád és Zayzon Ferenc 

12. Ugyancsak a sepsi-szentgyörgyi kollégiumnál 
rendszeresített rendes vallástanari tanszékre (a vasárnapi 
pótszavazáskor) Tarkányi György kolozsvári kollégiumi 
helyettes-tanár. (Erdélyben ő az első r. vallástanár!) 

13. Az igazgató-tanács ti tkárául: Kádár János, 
eddigi segéd-, illetve helyettes-titkár. 

A tárgysorozat hátralevő pontjaiból említsük még 
meg röviden a következő közérdekű határozatokat: 

Elvettetett a Bethlen-kollégium ama fölterjesztése s 
illetőleg fölebbezése, mely a megválasztandó vallástanároktól 
tanári oklevelet is kivánt. Ellenben ugyancsak a n.-enyedi 
kollégium azon fölterjesztése, hogy a közgyűlés szüntesse 
meg a kollégium pénztárából járó 779 frt 80 kr. püspöki 
fizetést, egy öttagú bizottság küldetett ki, Simó Lajos 
főgondnok alatt: Sándor J., Pokoly J., Becsek Lajos és 
dr. Török István. Nem fogadtatott el az udvarhelyi egyház-
megye azon fölterjesztése sem, hogy az egyházmegyei és 
egyházkerületi képviselők választási joga terjesztessék ki 
az énekvezérekre is. Ellenben elfogadtatott az igazgató-
tanácsnak több egyházmegye fölterjesztésére tett vélemé-
nyes javaslata a pap- és kántortanítók fiainak a kollé-
giumokban olcsóbb taníttathatása tárgyában. Az igazgató-
tanács ügykezeléséről, a közpénztárnak s a testvérkerü-
letek jegyzőkönyveinek megvizsgálásáról stb. beérkezett 
jelentések után elhatározza a közgyűlés, hogy őszszel, 
október végen vagy november elején a segélyezések kér-
dése ügyében rendkivüli közgyűlés fog tartatni. 

Vasárnap a főjegyző előterjesztésére elrendelte a 
közgyűlés a jelentkezett nyolc ifjú lelkész felszentelését, 
a kiket a püspök szép beszéd kíséretében mint Isten 
országának új munkásait köszönti. A templomban pedig 
a püspök alkalmi szép imája után felavató beszédet 
dr. Elekes Viktor, kibocsátó beszédet ismét a püspök 
tartott, ki a szokásos rituálék és az esperesi kar közre-
működése mellett a fölszentelést végrehajtotta — megtölt-
vén a templomot ezúttal is díszes nagy közönség. 

Harmadik nap a folyó ügyek során a hetes bizott-
ság jelentése tárgyaltatott és a főjegyzőválasztás ejtetett 
meg, a mikről e Lap más helyén lesz tudósítás. 

Benke István. 

Erdélyi egyházkerületünk vagyoni 
helyzetéről. 

A május 25—28. napjain lefolyt erdélyi egyház-
kerületi közgyűlések egyik legfontosabb tárgya volt a mult 
évi gyűlés által kiküldött úgynevezett hetes bizottság 
jelentése, mely munkálat Hegedűs Sándor közreműködé-
sével és irányító befolyása alatt jött létre. 

A hetes bizottság javaslatai a következők: 
1. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy az 

egyházherület birtokában levő mindazon részvényekeladan-
dók, melyek állandó befektetésre nem alkalmasak és nem 
mint ilyenek vásároltattak. Az eladásnak fokonkénti, a 
pénzpiac kedvező alakulásának felhasználásával leendő 
keresztülvitelével az igazgató-tanács bizassék meg, mely 
eljárásáról a jövő évi közgyűlés elé indokolt jelentést ter-
jeszszen. A jelentésben indokolással előterjesztendő az is. 
ha valamely részvény eladását az igazgató-tanács későbbre 
halasztani jónak látta. Első sorban és sürgősen eladan-
dók az 5°/0- nál kevesebbet .jövedelmező részvények. 

2. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a 
budapesti házak közül egyik vagy másikat, melyeknek 
birtokban tartása ujabb befektetést igényelne, a kolozs-
vári bérházak közül pedig mindazokat, melyek a mai 
kezelés mellett legalább 5 % - o t tisztán nem hajtanak, 
eladóvá teszi s az eladás keresztülvitelével az igazgató-
tanácsot bizza meg. 

3. Utasít tassék az igazgató-tanács, hogy tegye meg 
a lépéseket arra, hogy összes kolozsvári ingatlanainkat 
egyetemesen terhelő jelzálogkölcsönök az egyes ingatlanok 
között telekkönyvileg megosztassanak oly módon, hogy 
az eladásra kijelölt ingatlanok a megfelelő jelzálogi teher-
rel az egyetemleges kötelezettségből kibocsáttassanak. 

4. Utasittassék az igazgató-tanács, hogy a m.-n.-
zsombori birtokot eladóvá tegye, a legkedvezőbb áron 
értékesítse s az eladás keresztülviteléig bérbeadás útján 
kezelje. 

5. Utasittassék az igazgató-tanács, hogy a m.-n.-
zsombori birtok összes bevételeiről, kiadásairól, kezelési 
tiszta eredményéről, a megvásárlás idejétől a bérbeadás 
napjáig terjedő elszámolást, s a meglevő beruházásról 
értékleltárt terjeszszen a közelebbi közgyűlés elé. 

6. Utasittassék az igazgató-tanács, hogy a részvé-
nyek és ingatlanok eladásából befolyó tőkékből első sor-
ban és sürgősen fizesse vissza egyházkerületünk íüggő 
tartozásait. 

7. Utasittassék az igazgató-tanács, hogy jövőben 
minden rendes egyházkerületi közgyűlésre a megelőző évi 
zárszámadást és a következő évi költségelőirányzatot 
sokszorosíttassa s legalább két héttel a közgyűlést meg-
előzőleg, minden közgyűlési tagnak küldje meg. 

8. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a 
jelzálogkölcsönök cessziója folytán felmerült 25,487 frt 
30 kr költség, valamint az 1898-iki záró számadás vesz-
teség-nyereség számlája szerint felmerült 10,960 frt 47 kr. 
hiány, összesen 36,447 frt 77 kr. töröltetik a vagyon-
mérlegből. 

9. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy az 
értékpapírok eladásából, valamint a 8-ik pont alatt fel-
sorolt törlésekből eredő tőkehiány a közpénztár 250,670 frt 
88 krnvi, a tartalékalap 8647 frt 02 krnyi, valamint a 
házipénztár 102 ezer frtnyi, a krajcáros élőtőkealap 15 
ezer frtnyi, a konverzió többlet alap 72 ezer frtnyi tőké-
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jéből ebben a sorrendben a megfelelő részletnek a vagyon-
mérlegből leendő leirása által fedeztetik. 

10. Utasíttassék az igazgató-tanács, hogy a Kolozs-
várt működő bankokkal és pénzintézetekkel érintkezésbe 
lépvén, egyházkerületünk pénzének bankszerű kezelése te-
kintetében tegye meg előterjesztését a közelebbi egyház-
kerületi közgyűlés elé. 

11. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy 
jövőre az egyházkerület pénztárából beszünteti a jelzálo-
gos törlesztő kölcsönök, egyházi segélykölcsönök kiadását 
a felmondáshoz kötött jelzálogkölcsönök kiadását pedig 
lehető szűk körre szorítja. 

12. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy 
azoknak az egyházaknak központban kezelt tőkéi részben 
vagy egészben kiadatnak a tulajdonos egyháznak; melyek 
a visszakapott tőkét jól jövedelmező, reálás értékű ingat-
lan vásárlására fordíthatják oly módon, hogy a vásár-
landó ingatlanokból a tőke mai vagy még magasabb jö-
vedelme biztosítva legyen. 

13. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a 
kolozsvári szeretetház épületét haszonbérbeadás útján ér-
tékesíti addig, míg a szeretetház létesíthető lesz; gyűjtést 
és mozgalmat indít meg a szeretetház felállításához szük-
séges tőke előállítására; ezen határozatai végrehajtásával 
az igazgató-tanácsot bizza meg. 

14. A theologiai akadémia és az egyházkerület kö-
zötti jogviszony és az előbbi vagyoni és kormányzati 
szervezete iránti javaslattételre hét tagu bizottság küldetik 
ki, egyik egyházkerületi íőgondnok elnöklete alatt és a 
bizottságban közgyűlésünk két taggal, az igazgató-tanács 
két taggal és a theologiai akadémia előjárósága ket taggal 
legyen képviselve. 

Erre aztán az igazgató-tanács a következőket java-
solta : 

1. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a 
hetes-bizottság jelentésében foglalt határozati javaslatok 
1—7., 10., 12. pontjait határozattá emeli s azok végrehaj-
tásával igazgató-tanácsunkat bizza meg. 

2. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a 
hetes-bizottság határozati javaslatának 8-ik pontjában 
foglalt, valamint az értékpapírok eladásából netán kelet-
kezhető veszteségek törlése iránt, esetről-esetre, az evi 
számadások elintézésével kapcsolatban teendő javaslatok 
alapján fog határozni. 

3. Mondja ki a közgyűlés, hogy a törlesztő kölcsö-
nök. egyházi segélykölcsönök és felmondáshoz kötött jel-
zálog- kölcsönök kiadását, a kölcsönügyi szabályok megte-
lelő módosítása mellett, továbbra is fentarja, utasítja 
azonban az igazgató-tanácsot, hogy a törlesztő kölcsönök 
megszavazását csak a magyar takarékpénztárak részére 
átruházandó, pótló kölcsönök szükséges összegéig enge-
délyezze és hogy|'első sorban a felmondáshoz kötött jel-
zálog-kölcsönöket folyósítsa. 

4. Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a 
kolozsvári szeretetház létesítése tárgyában, annak tény-
leges megnyitásához szükséges tőke előállítására gyűjtést 

indít s addig is, míg ennek kellő eredménye lesz, az 
épületet hasznosítani kívánja s ennek végrehajtásával 
igazgató-tanácsunkat bizza meg. 

5. Végül javasolja, hogy a mennyiben a közgyűlés 
a hetes bizottság határozati javaslatának 14-ik pontját 
elfogadja, az abban jelzett bizottság elnökét és a főtiszte-
letű közgyűlés által kiküldendő két tagot válaszsza meg. 

A közgyűlés a hetes bizottság javaslatait rövid vita 
után változatlanul elfogadja, a 11., 13. és 14. pontokat 
pedig az igazgató-tanács észrevételeivel és módosításai-
val szintén magáévá teszi. 

E határozattal a vagyoni kibontakozás útja meg 
van jelölve, de még huzamosabb idő kell ahhoz, hogy a 
végleges kibontakozás megtörténhessék. Adja Isten, hogy 
a teljes konszolidáció minél előnyösebben legyen keresz-
tül vihető. 

K Ü L F Ö L D . 

Egyházi mozgalmak Olaszországban. 
Bizonyos idő óta Olaszország fontos vallási moz-

galmak színhelye, a melyben a tiszta evangéliumnak 
visszatérés jelei ismerhetők fel. 

Déli Olaszországban, Borellóban társaságok alakul-
nak, melyek a Krisztusra hivatkozással teljesen lerázzák 
a római egyház igáját. Ezeket egy helyi újság megjegy-
zése szerint azonnal fel lehet ismerni beszédükről, a meny-
nyiben nem esküdöznek. A katholikus egyház a fenyegető 
veszély elhárítására három hittérítőt küldött oda, kik 
napjában háromszor prédikálnak, a protestánsok gyűlöle-
tére izgatva hallgatóikat és erősítgetve a tudatlan és 
hiszékeny lelkek feletti hatalmukat. 

Egy prédikálás folyama alatt a hallgatók közül né-
melyek egyenesen kiadták a jelszót: »Ki a protestánsokkal!« 
mire a főpap az eredmény feletti örömében meghatva 
ölelgette a hittérítőt. Este egy csoport ifjú tüntető menetet 
tartott, közbe-közbe »Le a protestánsokkal!« kiáltással, 
De a rendőrség erélyén megtörtek a forrongás hullámai. 
Beszélik, hogy egy asszonyt azért, mert egy prot. isten-
tiszteleten megjelent, azzal büntette meg gyóntató-atyja, 
hogy néhányszor körös-körül nyalatta vele a templom 
falát. De minden erőlködés dacára is ez a mozgalom 
hovatovább terjed. 

Ugyané fajta vallási ébredés mutatkozik Codisottó-
ban, mely a Pármától Suzzarának húzódó vasút mentén 
fekszik. Evangéliumi összejöveteleket tartottak kezdetben 
az udvaron, majd egy Zini nevű házában, majd állandóan 
a színházban, melyet a valdensi egyház evangélizáló bizott-
sága kölcsönzött oda. Codisottónok és környékének lakói 
százával siettek hallgatni az evangélium hirdetését, úgy 
hogy a püspök a mult évi október végén és november 
elején két hittérítőt kért fel, hogy mentsék meg Codisottót 
az evangéliumi eretnekségtől. De a szokásos eszközök, a 
rágalmak és átkok sikertelenek lőnek, a prozeliták egyet-
értőbben s elszántabban, mint valaha, folytatták az össze-
jövetelek látogatását, annyira, hogy végtére több ezer főre 
ment a megjelentek száma. Az evangélizáló bizottság egy 
ügyvivője házról-házra jár Codisottóban, rendes imaórákat 
tart, éneket tanít, vasárnapi iskolát vezet stb. és ezáltal 
teljesen megszilárdítja már az evangéliumi egyházat. Zini, 
a ki saját házát ajánlotta fel az összejövetelek helyéül, egy 



összejövetel idejét hirdető plakátot szegez ki egy alkalom-
mal házára, de egy fanatikus katholikus leütötte, es hasba 
rügta. úgy hogy napokon át az ágyat kelle őriznie. A 
parókhia plébánusa az eretnekség megsemmisítésére jan. 
17-én szent Antal ünnepe mellett tüntetést, szervezett s 
mikor juhai makacskodtak a szentet megillető tiszteletben 
részesíteni, fejenként 25 centime-ot ígért, mindenkinek, a 
ki részt vesz a körmenetben s gyertyát visz. Az aláíráso-
kat házról házra gyüjttette megbízottai által. De a zene 
némi nehézséget okozott, mert a zenegylet tagjainak egy 
része eretnek volt s ezek kijelentették, hogy ők ilyen 
pogány ünnepen nem játszanak, és nem is működtek közre 
a ünnepélyen. A pap a ceremónia ünnepélyesebbé tétele 
végett meghívta Guastala püspökét a részvételre, sőt 
misét, nyilvános bált stb. is akart. Az ünnepély két napra 
terveztetett, jan 17. és 18-ra. Egy evangélikus társaság 
elnöke 14-én szándékozott látogatóba .jönni Codisottóba, 
de jövetelét a szent Antal ünnepély idejére halasztotta. 
A kitűzött napra megjön a püspök, mindössze tízen fo-
gadják az állomásnál; nehany órával később száll ki 
Borgia ev. társasági elnök s százával üdvözlik őt. A kör-
menetben mintegy 60 ember vett részt, míg ezalatt az 
evangéliumi összejövetel helyisége annyira megtelt, hogy 
helyszűke miatt 30-an kiszorultak. Az összejövetelen, 
mikor Borgia már másfél óráig beszélvén, mentegetőzdni 
kezdett beszéde hosszadalmassága miatt, a hallgatók fel-
kiáltottak : »Nem ! Nem! Folytasd éjfélig (este volt), soha 
sem unnánk meg !* 

San Remóban a valdensi egyház egy leányiskolát 
nyitott. A jezsuiták azonnal nyitnak egy masikat, állítólag 
azon szegény gyermekek számára, a kiket nyilvános 
iskolába nem járathatnak. Ámde miután a felekezeti isko-
lák teljesen ingyenesek és a szegény tanulókat könyvek-
kel, irkákkal és egyéb szükségesekkel ingyen ellátják, 
sőt ezenfelül az 1897/98. iskolai évtől kezdve még jó 
ebédet is adnak azoknak: világos, hogy a jezsuiták indo-
kolása [merő ürügy. Alig nyilt meg a prot. iskola, a je-
zsuiták azonnal csalogatni kezdték a tanulókat, Ígérvén 
nekik ruhát, kosztot, a tanuláshoz szükségeseket és egye 
beket. Tíz gyermeket sikerült is elcsalni. De dacára az 
izgatásoknak, dacára annak, hogy a jezsuiták 15-ször, 
20-ször is megjelentek zaklatásaikkal egy-egy családnál, 
a tanulók nagy többsége kijelentette, hogy hű akar ma-
radni a prot. iskolához. 

A képviselőházban Biancbi egy nagy izgatottságot 
keltő beszédet mondott az iskolai vallásfanításról. Többek 
között így beszélt: 

A nevelés főkelléke a gyakorlatiság és a vallásos-
ság, ezt pedig nagy részben a bibliával lehet elérni, a 
melyet még ma is ügy nézhetünk, mint a legnagyobbszerü 
művet, a humanitás legnagyobb törtenetét, hol az erköl-
csiségnek sok tényezője található, s nagy számmal vannak 
azon elemek, melyek, ha idejében beoltatnak a gyermek 
lelkébe, megfogamzanak és mérsékelhetik a vágyakat. A 
bibliáról minden felekezet, a katholikusok és protestánsok 
egyaránt vallják azt, hogy az erkölcsi nevelésre nagyon 
bő anyagot nyújt. 

Erről a beszédről az Italia Evangelica így elmél-
kedik : Baccelli, a közoktatásügyi miniszter, elvileg meg-
egyezett Bianchi képviselővel, mindenben megtartván a 
lelkiismeret szabadságának jogait. De figyelemre méltó, 
hogy az olasz kamarában merészkedtek a bibliáról úgy 
nyilatkozni, mint a gyakorlati vallás és erkölcsi nevelés 
könyvéről. íme, tehát az Isten igéje ott lesz már most 
a tanulók kezében, az evangélium tantárgy lesz, leg-
alább jövőre úgy reméljük. 

Fájdalom, a közvéleményt nem érdekli ez a kérdés 

és teljesen meg kell változnia, hogy a Bianchi által kép-
viselt eszme megvalósuljon. 

A közvéleményt azonban meglehetősen felizgatták 
azon amerikás elméletek, melyeket XIII. Leo pápa Gibbon 
bibornokboz intézett levelében elkárhoztatott. Ezek az 
elméletek Olaszországban visszhangra találtak. Egy Rómá-
ban megjelenő kath. folyóirat, a »Culture' Sociale« majd 
a »Mont. Blanc* egy-egy tanulmányt is közöltek erről a 
tárgyról. Mindkettő egyformán elismeri a latin és kath. 
nemzetek sűlyedesét. másfelől az angol-szász és eretnek 
népek felsőbbségét. De egyikük sem vonja le azt a szük-
ségszerű következtetést, hogy amazok sülyedésének oka 
a kath. nevelés, emezek emelkedése a prot. nevelés 
gyümölcse. Mindamellett be kell ismernünk, hogy vallá-
sukhoz ragaszkodó róm. katholikusoktól (a »Culture Sociale« 
tanulmányának szerzője Murri apát, a »Mont Blanc« emlí-
tett cikkét egy püspök unokaöcscse irta) már nagyon 
elég, ha bátorságuk van be nem zárni szemeiket a vilá-
gosság elől. Mar egy másik egyházi és politikai lap, a 
»Duché d'Aoste« kétségbe vonja a »Mont Blanc* közlemé-
nyének állítását és kérdésbe teszi: igaz-e hát, hogy a 
kath. nemzetek sülyednének, ellenben a prot. népek emel-
kednének? Nem, úgymond, ez csak a keresztyénség kez-
dete óta folyton zúgó frázis, a tárgyat más szempontból 
kell megvizsgálni. Mondják, hogy a kath. népek, Olasz-
ország, Franciaország, Ausztria sülvednek; bizonyítják 
másfelől, hogy a prot. Anglia és Németország teljes virág-
zásban vannak. De honnan származik a kath. nemzetekre 
jelenleg boruló sötétség ? Onnan, hogy ezek elfordultak 
az egyház befolyásától. — E szerint hát nem a k a t o -
licizmusban van a hiba, hanem azokban, a kik ellenáll-
nak a katholicizmus befolyásának, holott elfogulatlan 
szervekkel ott kell keresni a bajt, hogy a római elméle-
tektől felszabadult léleknek nincs bátorsága az eredeti 
keresztyénséghez visszatérni s így nyugpontot, nem találhat. 

Más oldalról az olasz sajtót napjainkban egy kér-
vény foglalkoztatja, melyet a jezsuiták mondragonei kollé-
giumának az államiakhoz alkalmazkodása tárgyában száz 
nyolc képviselő nyújtott be a közoktatásügyi miniszternek. 
A konzervatív és klerikális lapok alkalmat vesznek ma-
guknak dicsénekeket zengedezni a kath. intézetek nevelés-
ügyéről. Eilenben egy nagy politikai lap, |a »Tribuna«, két 
cikkben tüzetesen rámutatott arra. hogy mily alacsony 
színvonalon áll a papok által vezetett kollégiumokban ügy 
a tanítás, mint a nevelés. 

Az utolsó tíz év statisztikája — űgvmond a »Tri-
buna« — azt mutatja, hogy a líceumi vizsgákon meg-
bukott ifjak 95/100-adrészben az egyháziak vezetése alatt 
álló tanintézetekből kerültek ki, Rómából, Mondragonéből, 
az Angelo Mai kollégiumból, a Szent-Márta szeminárium-
ból és másokból. És figyelemreméltó, hogy a jelöltek épen 
ezen elégtelen előképzettségét konstatálta az a bizottság 
is, melyet a klerikális iskolák tanáraiból alkottak meg és 
így elfogultságot nem lehet a szemére vetni. Nem ked-
vezőbb a nevelésügy képe sem. A nevelés kiegésizítő részét 
teszik a hazaszeretet, a nemzeti intézmények tisztelete és 
az a kötelesség, hogy ne kövessünk el semmi olyat, mely 
azt mutatná, hogy az említett hazaszeretet és az intéz-
mények tiszteletben tartása nem gyökerezett meg szivünk-
ben az iskolában. De lehetséges-e hazafias nevelést várni 
azon tanároktól, a kik főmunkatársai a »Voix de la Vérité* 
az »Unité Catholique«, a »Vraie Rome« lapoknak, melyek 
egy szót sem tudnak szólni, hogy ne gyalázzák mindazt, 
a mit, az egységes Olaszország tiszteletben szokott tar tani! 

De más szellem leng át itt-ott a papok lelkén is. 
Plaisance-ban Miraglia-Gulotti Pál, a kath. keresztyének-
nek, az apostoli disszidens^rómaiaknak válaszatott püspöke 



magát állandóan apostoli római kath. papnak nevezi és 
harcot indít elzavart tanai ellen a római kúriának, a me-
lyet nem tart egynek az egyházzal. Szabad gyónást akar, 
egyenes összeköttetést Istennel, szerinte ez az igazi, kath., 
római és meg nem hamisított tan. Megtartja a szentek 
tiszteletét, mert ez szerinte kiváló dolog és mindenkinek 
kötelessége szemlélni és utánozni^ azoknak erényeit, mint 
példány képeket, s itt utal szent Ágostonra és szent Pálra. 
A pápa szupremációjáról azt mondja, hogy ennek nincs 
alapja a Szentírásban, csak emberi jogra épült és ezért 
hitcikknek el nem fogadja. Ezenkívül elitéli a bűnbocsá-
nattal való üzérkedést, a képekkel való visszaélést, a 
keresztség pillanatában kifürkészhető hit tényét (csak 
Istenben való hitet és felebaráti szeretetet kiván) és kije-
lenti, hogy az egyházról alkotott igaz fogalom (hogy t. i. 
ez a hivők egyesülete) nem fér össze az egyetemes püspök 
vagy pápa fogalommal. Eszméi terjesztésére Miraglia egy 
lapot alapított, melynek »Girolarno Savonarola* címet adta. 

Egy másik pap, Nugroni, szintén egy lapot alapított 
»Dieu et Peuple« cím alatt oly célból, hogy feltárja a 
klérusnak fent és alant észlelhető minden fogyatkozását 
és Lombárdia földmíves és napszámos népének nyomo-
rult erkölcsi állapotát. Fájdalom! eszélyessége nem állt 
arányban bátorságával. Nagyon könnyen elfogadott közle-
ményeket, melyek felhívták ellene egyházi felebbvalóinak 
figyelmét és kárhoztatását, valamint a polgári törvények 
ítéletét is. ' Elmenekült tehát Tessinbe, a hol helvét és 
köztársasági szabadságot vélt feltalálni. :— Ámde nincs 
Európában Spanyolországon kivül klerikálisabb állam 
mint Tessin. Negroni meggyőződése teljes összhangzásban 
állott az ó-katholikusokéval, elhatározta hát, hogy ezekkel 
egyesül. Az ó-katholikusok (a svájci nemzeti kath. egy-
ház) püspöke, Herzog, felismeri az ő rendeltetését és meg-
adja neki a prédikálás és tanítás jogát. Azonban Tessin 
klérusa, Malo püspökkel élén, belátván, hogy Negroni 
veszedelmes emberré válhatik, megfosztotta őt e jogától 
hogy anyagi erő hiányában támadásra képtelen legyen. 
A püspök odáig ment, hogy az állam-tanácsához kérvényt 
intézett, hogy ezt a lázító papot, ki megnevezhetlen (sic!) 
iratokat szerkesztett és sajtóvétségben elmarasztaltatott, 
űzze ki. A kormány vonakodott kiűzni Negronit, mert a 
szövetségi alkotmány a szövetség egész kiterjedésére 
érvényesen megenged mindenféle vallásos meggyőződés 
szabad nyilvánítását, másfelől a Svájc és Olaszország 
közt érvényes nemzetközi szerződések nem engedik meg 
sem kiűzni, sem kiadni azokat, a kik csak sajtóvétségért 
Ítéltettek el. Negroni hát még mindig Tessinben, Chias-
soban van. De egy tessini lapban, a >Province de Cörve«-
ban hirdetést tesz közzé, hogy a lugánai püspök, Malo 
részéről gyakorolt nyomás hatása alatt elhatározta, hogy 
nem bocsátkozik a kormánynyal összeütközésbe. 

Milyen derék volna, ha Miraglia és Negroni egyesí-
tenék lapjukat, a »Girolamo Savonarolá«-t és a »Dieu 
et Peuple«-t és pápa-ellenes kath. egyházat létesítenének! 

A Christianisme után. 
Lic. Bácz Kálmán. 

E G Y H Á Z . 

Az erdélyi egyházkerületi főjegyző-választás 
nagy érdeklődés közben folyt le a legutóbbi egyházkerü-
leti közgyűlésen. Az első szavazáson senki sem nyert 
abszolút többséget. A beérkezett szavazatok ekként osz-
lottak meg : Kenesscy Béla kapott 86 szavazatot, Sándor 

János 35, Elekes Viktor 35, Deésy Gyula 17 és Lénart 
József 6 szavazatot. A második szavazás elrendelése előtt 
Barcsay Domokos gondnok indítványát, hogy Kenessey 
Bélát mint nem »szolgálattevő« lelkészt ne bocsássák 
választás alá, Bán f f y Dezső báró ellenző felszólalására 
85 szavazattal 67 ellen elvetették. Erre Elekes Viktor a 
jelöltségből visszalépvén, Kenessey Béla és Sándor János 
között az elnök pótszavazást rendelt el, melynek az lön 
az eredménye, hogy Kenessey Béla 94 szavazattal a 
Sándor János 84 szavazatával szemben az egyházkerület 
főjegyzőjévé választatott. A megválasztott főjegyző erre 
a teremben palástosan megjelenve, letette a hivatali esküt 
és meleg szavakkal megköszönte a benne helyezett bizal-
mat. Az űj főjegyzőt dr. Bartók György püspök üdvözölte 
rokonszenves'szavakkal. Kenessey választását, mint nekünk 
írják, főleg a világi elem vitte keresztül s ezzel fényes 
elégtételt szolgáltatott e kiváló tehetségű és szilárd evan-
géliumi hitű egyházi férfiúnak, kinek megérdemelt kitün-
tetését sem a személye, sem a theol. iránya ellen szórt 
alaptatan támadások meg nem akadályozhatták. Mi pedig 
örülünk rajta, hogy Erdély túltette magát a felzaklatott 
»lokal-patriotizmuson« és a harcba helytelenül belevont 
»osztáiy-érdeken« s a legrátermettebb emberét ültette a 
főjegyzői és püspökhelyettesi székbe. E mellett ennek 
a szerencsés választásnak fontos elvi jelentősége is van, 
mely korszakos fordulatot jelezhet az erdélyi egyházkerület 
életében. Gratulálunk Erdélynek is, Kenesseynek is a 
választás eredményéhez! 

A debreceni h i t t a n i t a n s z é k r e néhai Tóth Sá-
muel utódjává a legutóbbi egyházkerületi közgyűlésen az 
egyházkerület és a debreceni egyház 8 — 8 küldöttéből az 
egyházkerületi elnökség elnöklete alatt, alakult választó-
bizottság Nagy Gyula 8 szavazatával szemben az elnök-
ség döntő szavazatával Eross Lajos püspökladányi lelkészt 
választották rendes tanárrá. Megnyugvással regisztráljuk 
e fontos választás örvendetes eredményét. Erőssben erős 
lelkű és szilárd kálvinista hitű tudóst nyert a debreceni 
lelkészképző intézet, olyat, a minőre a mai theologiai 
szürkeségek és egyházi ernyedtség korában égető szük-
sége van a református egyháznak. Segítse Isten az új 
kollégát, hogy minden tekintetben megfeleljen a hozzá-
fűzött nem csekély várakozásoknak! 

A tiszai ág h. evang. egyházkerület ez évi 
rendes közgyűlését Zelenka Pál püspök és Szentiványi 
Árpád kerületi felügyelő augusztus 8 - 1 2 . napjaira Nyíregy-
háza városába hívta össze. Tárgysorozatába nagyon fon-
tos kérdések vannak fölvéve: a lelkészek választására, 
az egyházkerület ügyrendjére és nyugdíjintézetére vonat-
kozó szabályrendeletek; a borsod-gömöriés ungvári misz-
sziói köröknek Ózd, illetve Ungvár központtal történt meg-
alakítása; a lelkészi fizetések újból való összeírása ; a 
vallásoktatásnak a nem evangélikus nép és középiskolák-
ban való ellenőrzése ; a kárpáti fürdőtelepeken imaházak 
és lelkészi szolgalat berendezése; az ev. ref. egyházzal a 
kéri és geresdi szerződések szellemében egyezségkötés a 
szórványokban élő híveknek kölcsönös gondozása, egy-



úttal pedig a két testvéregyház külön jogainak kölcsönös 
megóvása tárgyában; az állami dotáció fölemelésének 
kérdése ; az eperjesi kollégium ősi patronátusi jogainak 
szabályozása; az eperjesi tanítóképző intézetnek négy 
osztályúvá fejlesztése és gyakorló iskolával való beren-
dezése ; a budapesti tudományegyetem körében az ág. ev. 
theológiai fakultás államköltségen való szervezésének kér-
dése. Ez utóbbi tárgygyal az egyházkerületbe kebelezett 
tizenegy egyházmegyének juliusban tartandó rendes köz-
gyűlései is foglalkozni fognak. 

Püspökök canonica visitatión. Az ág. h. evang. 
egyháznak jelenleg két püspöke végezi kerületében a tör-
vényszerű canonica visitatiot. Baltik Frigyes, dunánin-
neni ág. ev. egyházkerület püspöke, a nyár folyamán 
meglátogatja a nógrádi egyházmegye egyházainak nagy 
részét. Körútját a napokban kezdte meg. — Gyuráez 
Ferencz, a dunántúli ág. ev. egyházkerület püspöke, most 
teszi első hivatalos körútját Somogy- és Zalamegyék-
ben. Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadják. A mult 
héten Iharos-Berényben, Csurgón, Gyékényesen, Pátrón, 
Surdon és Liszón végezte a látogatást. Június 1-én Légrá-
don, Szepelneken, 2-án Nagy-Kaniszán, június 4-én Sandon 
és Paton teljesítette a canonica visitatiot. 

I S K O L A . 

A reformátusok egyetemes tanügyi bizottsága 
május 29-én Budapesten Antal Gábor püspök elnöklete alatt 
rendkívüli ülést tartott, melyen jelen voltak dr. Antal 
Géza, dr. Baczoni Lajos, dr. Ballagi Géza, Dóczi Imre, 
György Endre, Molnár Sándor, Petri Elek, Sass Béla, 
Szekeres Mihály és Váró Ferenc bizottsági tagok. Az ülés 
főtárgyát a jogi szakoktatásról való törvényjavaslatra 
vonatkozó memorandum végleges szövegezése képezte, 
melyet a négy református jogakadémiai tanárikar észre-
vételei alapján dr. Ballagi Géza szakelőadó terjesztett 
elő. A jogakadémiai tanárkarok a magok észrevételeiben 
általában mindannyian elfogadják dr. Ballaginak e Lap 
áprilisi számaiban közzétett előadói javaslatát. De Kecs-
kemét még inkább hangsúlyozni kivánja a ref. jogakadé-
miák autonomikus jogait és azt, hogy közegyházunk az 
állami ellenőrzéstől semmi tekintetben nem fél. M.-Sziget 
a vizsgálatoknál az Írásbeli dolgozatokra kiván nagyobb 
súlyt fektetni. Sárospatak különösen azt helyteleníti, 
hogy a vizsgáló bizottságok a kir. táblák székhelyeire 
koncentráltassanak, mert ez által a kisebb városokban 
(pl. Eperjes, Eger, Sárorpatak, M.-Sziget, Kecskemét) el-
helyezett jogakadémiák látogatottsága jelentékenyen meg-
csökken. Debreczen helyesli az Írásbeli viszgálatot, de 
ellenzi a vizsgáló-bizottságoknak nem akadémiák székhe-
lyén való szervezését; továbbá sürgeti a tanárok fizetési 
minimumának törvényes megállapítását. — Bizottság a 
törvényjavaslat fonalán az előadói javaslatba a következő 
fontosabb pótlásokat illesztette b e : Alapvető vizsgálatot 
nem egyet, hanem kettőt tart célszerűnek, a másodiknak 

a tárgyai közé a közgazdaságtant is felvétetni kivánja. 
Állást foglal a 7 féléves tanfolyam ellen és sür-
geti a 8 szemeszter visszaállítását. A tanári minősítésnél 
átmenetileg 10 évi tanári szolgálatot követel képesítési 
alapul. Az állami segélyezés elvét törvényileg kivánja 
biztosíttatni a középiskolák államsegélyének analógiájára. 
Tanulmányi rend és tanítási terv tekintetében szintén a 
középiskolai törvény intézkedései vétessenek be a törvény-
javaslatba. Az állam-vizsgálat legyen valódi qualiíikació-
nális vizsgálat, a kényszer doktorátus töröltessék el és 
az önkéntes doktorátus nagyobb tárgycsoportok szerint 
maradjon igazi tudományos egyetemi grádus. A vizsgáló-
bizottságok állami kinevezés alapján szenátusonként öt 
taggal, kik között három tanár legyen, a jogakadémiák 
székhelyén szerveztessenek. Ezeket a megállapodásokat be-
ható eszmecsere alapjan csaknem egyhangúlag hozta a 
a bizottság. A memorandum helyesbített szövege a kon-
vent szuperrevíziója után és a konventi elnökség utján 
terjesztik be a közoktatásügyi minisztériumnak. 

A középiskolai tanterv a nemzetiségeknek, 
mint előre is látható volt, teljességgel nincs inyökre. 
Különösen az oláh sajtó kesereg nemzetiségi fájdalmában. 
Az új tantervet új kinai falnak nevezi, inelylyel a magyar 
közoktatásügyi kormány körül akarja venni a hazai nem 
magyar nemzetiségeket, hogy légmentesen elzárva kül-
földi fajrokonaik szellemi közösségétől, annál könnyebben 
megmagyarosíthassa őket. Különösen az fáj neki, hogy 
történelemtanítás középpontjává a magyar történelmet 
teszi s a magyar irodalomtörténet tanítását az eddiginél 
ketszerte nagyobb terjedelemben követeli meg. Nagy vesze-
delmet latnak abban is, hogy a középiskolai tanulmá-
nyoknak egyik végső céljául a középiskolai tanítás ez új 
terve azt tűzi ki, hogy a magyar mivelődés vezéreszméi 
lehetőleg mély gyökeret verjenek az ifjúság lelkében. 
Jellemző, hogy a támadásban a vezető szerepét az oláh 
metropolita félhivatalos lapja, a Telegraful Boman viszi, a 
mely azt mondja, » h a v a n i s e tervben valami kivételesen 
jó részlet, ez alapjában nem egyéb, mint kinai fal, mely-
lyel a közoktatásügyi miniszter a hazai iskolakat körül 
akarja venni, hogy ezeket egészen eláraszthassa a föld-
rajzból csak a hazai föld ismeretével — sőt a történe-
lemből még az egész haza történelmét sem tanítják, hanem 
csak egyetlen népét: a magyarét — éppen így az iroda-
lomból is csak a magyar nép irodalmát és annak tör-
ténetét.* 

Felhívás az ág. h. evang. vallástanárokhoz. 
Az ág. h. evang. főgimnáziumoknál alkalmazott vallás-
tanárok körében ezelőtt néhány hónappal mozgalom indult 
meg az iránt, hogy megismerkedés, összebarátkozás és 
tanácskozás céljából a f. tanév végén Budapesten vallás-
tanári összejövetel rendeztessék. Mi, a kik a mozgalmat 
megindítottuk, abból kiindulva, hogy a sajtóban való fel-
szólalás és megbeszélés nagyon meglassítja az ügyet, a 
a privát érintkezés terére léptünk s mindaddig mellőzni 
kívántuk a nyilvánosságot, míg az összejövetel sikere biz-
tosítva nem lesz. Ez immár megtörtént s kedves köteles-
ségemnek tartom a nem evang. középiskoláknál működő 
vallástanár társaimnak szives tudomására ' hozni, hogy 
a középiskolai evang. vallástanárok első értekezlete július 
hó 3-án Budapesten, az ág. h. evang. főgimnáziumban 



fog megtartatni. Az értekezlet délelőtt 9 órakor veszi 
kezdetét s főbb tárgyai a következők lesznek: 

1. A középiskolai vallástanítási terv. Előadja Bereezkv 
Sándor, budapesti ev. főgimnáziumi tanár. 

2. A bibliai olvasókönyvről. Előadja Hetvényi Lajos, 
soproni ev. főgimnáziumi tanár. 

3. Az ifjúsági istentiszteletek és az ifjúság lelki gon-
dozása. Előadja Frenyó Lajos, eperjesi ev. főgimn. tanár. 

4. Indítványok. 
Az értekezlet után társas ebéd. A midőn ezt vallás-

tanár társaimnak szíves tudomására hozom, tisztelettel s 
szeretettel kérem mindazokat, a kik a középiskolai vallás-
oktatás és valláserkölcsi nevelés szent úgyével foglalkoz-
nak, hogy ha idejük és körülményeik megengedik, érte-
kezletünkön megjelenni s azon tevékeny részt venni szíves-
kedjenek. A megjelenni szándékozók nagyon lekötelezné-
nek, ha ebbeli szándékukat június hó 30-ig tudomásomra 
juttatnák. Adja Isten, hogy ezen szép sikerűnek Ígérkező 
értekezlet mindnyájunkra nézve áldásos legyen! — Nyír-
egyháza, 1899. május hó 18-án Adóiján Ferenc, főgim-
náziumi tanár. 

A debreceni kollégium fölsőbb tanulói e héten 
Kiss Áron tiszántúli püspök és nehánv tanáruk vezetése 
alatt kirándulást tettek Sárospatakra, hol a kollégium 
tanárai és tanulói részéről a legszívélyesebb fogadtatásban 
részesültek. Sárospatakról kirándultak Borsiba Rákóczy 
születéshelyére és Széphalomra, Kazinczy sírjához;. Közben 
Ujhelyen a város és Zemplénmegye elöljárói fogadták és 
üdvözölték az impozáns kiránduló csapatot. Nagyra becsül-
jük főiskoláink e testvéries érintkezését s kívánatosnak 
tartjuk, hogy többi intézeteink is kövessék a jó példát. 
Főiskoláinknak nem annyira versenytársaknak, mint inkább 
testvéries munkatársaknak kell egymást tekinteniük a 
református magyar kultura terén! 

GYÁSZ ROVAT. 
f Dósa Gábor nyugalmazott királyi táblai bíró 

hosszas szenvedés után élete 57-dik évében Marosvásár-
helyen május 24-én meghalt. A marosvásárhelyi kollé-
giumnak sok éven át buzgó és tevékeny gondnoka volt. 
Áldás emlékére! 

f Lengyel Bá l in t ref. s.-lelkész, a K. M. Termé-
szettudományi Társulat irodatisztje, f. hó l-jén élete 33-dik 
évében hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. Béke 
hamvaira! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személy i hírek. Kovács Albert budapesti theol. 

tanár, ki hónapok óta súlyos beteg, egészsége helyreállí-
tása végett május 24-én neje társaságában Karlsbadba 
utazott — Bachát Dániel budapesti ág. h. evang. főes-
peres egészsége helyreállítása végett május 30-án szintén 
Karlsbadba ment. — Szabó Mihály Dobozra választott 
lelkész megtámadott választását a tiszántúli egyházkerület 
illetékes bírósága a legutóbbi kerületi gyűlés alkalmával 
végleg megerősítette. — Dr. Balthazár Dezső budapesti 

HORNYÁNHZKY VIKTOR CS. Ü8 K I R . 

ref. vallástanárt, ki ezelőtt Tisza Kálmán legifjabb fia 
mellett volt nevelő, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz fogalmazóvá nevezték ki és a kongrua ügy-
osztályba osztják be. — Lukácsy Imre k.-k-félegyházi 
ref. s. lelkészt, a ki minap adta ki M. Dods János evan-
géliuma c. jeles munkáját, F.-Baranyában a viszlói egy-
ház lelkipásztorává választották. 

* A görög-keleti románok és a kongrua. A 
görög-keleti rendkívül egyházkongresszusnak Nagy-Szeben-
ben május 29-én tartott ülésén Mihu dr. a kilences 
bizottság nevében az állami támogatás elfogadását aján-
lotta a metropolita pártoló előterjesztése értelmeben. A 
bizottság kiemelte, kogy az előadói jelentés mindenekelőtt 
azt óhajtja, hogy végrehajtható határozatot hozzanak. A 
vita során, a mely igen élénk volt, Mangra dr. az állami 
támogatás visszautasítását ajánlotta, mert szerinte a most 
tárgyalt törvény az első lépés az egyház államosítására. 
Élénk vita után elhatározta a kongresszus, hogy elfogadja 
a, lelkészek állami támogatását. Úgyszintén elfogadták 
Kozmának azt az indítványát, hogy megkérik a vallás-
es közoktatásügyi minisztert, hogy románokat is alkal-
mazzon a vezetése alatt álló minisztériumban. 

180/1898. G. A. K. P á l y á z a t . 

A tílosius Artner Karolina-féle alapítványt kezelő 
bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a fentirt alapít-
ványból két, egyenként 525 frtos, azaz ötszászhuszonöt 
forintos ösztöndíj osztandó ki oly magyarországi szár-
mazású, ág. hitv. evang., feddhetlen erkölcsi jellemű és 
jeles szorgalmú, szegénysorsú ifjaknak, kik tanulmányai-
kat a természettudományokra való főtekintettel valamely 
külföldi egyetemen vagy műegyetemen folytatván, tanári 
vagy műszaki pályára készülnek. 

Ezek az ösztöndíjak az 1899/1900. tanévre fogván 
kiosztatni, elnyerhetésük céljából pályázat nyittatik és a 
fenti módon minősített műegyetemi hallgatók vagy tanár-
jelöltek felhivatnak, miszerint a fenti körülményeket igazoló 
és különösen a magyar nyelvbeni jártasságot is kellően 
tanúsító okmányokkal támogatott folyamodványaikat 1899. 
évi június hó 30-áig az alólirott bizottsághoz címezve a 
bizottság jegyzőjénél (lakik: V., Bálvány-utca 8. szám) 
nyújtsák be 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes tanárjelölt 
vagy műegyetemi hallgató két részletben, és pedig az elsőt 
a külföldi egyetemen történt beiratását igazoló bizonyít-
vány és a szabályszerűen kiállított nyugta beküldése után 
az iskolai év elején, a másodikat a második félévre tör-
tént beiratást igazoló okmányok beküldése után a máso-
dik félév elején fogja posta utján megkapni. 

Kelt Budapesten, a Glosius Artner Karolina-féle ala-
pítványt kezelő bizottság 1898. évi december hó 12-én 
tartott üléséből. 

Dr. Králik Lajos, Dr. Zsigmondy Jenő, 
biz. e lnök. biz. jegyző. 

Felelős sze rkesz tő : Szőts F a r k a s . 
F ő m u n k a t á r s : H a m a r István. 

VARI KÖNYVNYOMDÁJA B ü P A P K S T K N . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség;: 
I X . kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á * kéz i ra tok 

c imzendök. 
K i a d ó h i v a t a l : 

llornyánanky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hova az előfiz. és hirdet , d i 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 : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr ; egész é v r e : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Az Atya dolgai. 
(Lukács 2, 49). 

1. Az Idvezítő már ama gyermekkorában 
tett nyilatkozatával, melylyel a szomorkodó édes 
anya panaszát elutasítja, hangsúlyozza, hogy neki 
az Atya dolgaiban kell foglalatosnak lennie. »Mi 
dolog, hogy engemet ke res t ek? Nem tudjátok-e, 
hogy nekem azokban kell foglalatosnak lennem, 
a melyek az én Atyámnak dolgai?« így szól az 
őt lélekszakadva kereső anyához és nevelő atyá-
hoz. E nyilatkozat az ő működésének a laphangja 
s az ő működése oly fenséges zenemű, melyben 
amaz a laphang mindenüt t fel ismerhető. Epen 
azért nincs nagyobb tóvedes, mint azok tévedé-
sei, a kik az Idvezítőt csak embernek, talán nagy 
embernek, kiváló embernek, jó embernek, bölcs 
embernek, de mégis csak embernek tar t ják. Hiába 
mondják e szegény balgatagok, hogy a Jézus 
Krisztus nem volt I s ten! Hiába mondják, hogy 
az ő isteni volta csak úgy értendő, hogy az 
atyával benső közösségben ólt emberi életének 
minden részében s így fiúi viszonyban volt vele. 
Nem, az ő benső közössége az Atyával nem a 
földi létből kiemelkedő emberi lélek küzdelmek 
ós botlások út ján megszerzet t birtoka, hanem 
eredeti ós öröktől fogva való birtok, melyet 
készen hozott magával s melyet tőle ember ré 
létele el nem ragadhatot t . Ő ember ré lett, de 
nem azért, hogy emberi célokat emberi esz-
közökkel valósítson meg, hanem azért, hogy 
emberek által megér the tő módon valósítsa meg 
az Isten nagy céljait. Azért kérdezhető már 
gyermekif jú korában, mielőtt még megváltói 
pályájára a nyilvánosság előtt fellépett v o l n a : 
Hát nem tudjátok-e, hogy nekem azokban kell fog-
lalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai? 
Valami keserűség, valami mélységes bánat van 
az Úr e szavaiban. íme, azok, a kiket vele földi 
kötelékek oly szorosan összekapcsolnak, nem 
értik meg s nem tekintik másnak, csak az ő 

gyermeküknek, csak embernek. És jegyezzük meg, 
hogy az Úr nem azt m o n d j a : Tud já tok-e? Nem 
úgy szól, mintha lehetőnek tar taná , hogy Mária 
ós József esetleg tudják, de nem szükségképen 
kell tudniok, hogy neki miben kell foglalatosnak 
lennie. Nem ! Az Úr azt mondja szent méltatlan-
kodással : Nem tudjátok-e? Hiszen néktek okvet-
lenül tudnotok ke l lene! Kerestek engem, mint 
egy közönséges gyermeket ? Csudálkoztok, hogy 
e lmaradtam tő le tek? Csudálkoztok, hogy itt va-
gyok a t emplomban? De hát nem tudjátok-e, 
hogy nekem nem az a dolgom, nem az a kötelessé-
gem, nem az a rendel tetésem, a mi más gyer-
m e k e k é ? Nem tudjátok-e, hogy nekem azokban 
kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyám-
nak dolgai ? Nem emlékeztek, hogy mit beszéltek 
a pásztorok az ég izenetéről: Ma született a 
Megváltó! Nem emlékeztek a napkeleti bölcsekre, 
a kiknek szent sejtései megvalósultak, a mikor 
ón e világra jö t t em? Oh, ti szegény kereső le lkek! 
Ti, kik bennem az elveszett gyermeket keresi tek 
s nem tudjá tok, hogy bennem a ti teket, elveszet-
teket kereső Istent kellene megtalálnotok ! 

2. »De ők nem érték a beszódeket« mondja 
az evangelista. S a mint az Idvezítőt pályáján 
végig kisórjük, mintha az a jeruzsálemi je lenet 
mindunta lan megúju lna előttünk. Az emberek 
ú j ra meg ú j ra r á t ámadnak s kérdőre vonják 
szavaiért ós cselekedeteiért . Vagy azt kívánják 
tőle, hogy hajoljon meg az ő emberi gyarló fel-
fogásaik és önző érdekeik előtt, vagy ha kegye-
sen megengedik is neki, hogy az atya dolgai-
ban legyen foglalatos, e l járása módját helytelení-
tik. Támadják , bántják, üldözik folyton s még 
azok is, a kiknek feltárja dicsőségét, félreértik. Még 
keresztelő János is megbotránkozik benne ! Még 
kiválasztott tanítványaihoz is ú j r a meg ú j ra fed-
dőleg kénytelen fo rdú ln i : »Nem tudjátok micsoda 
léleknek kellene bennetek lakoznia.cc Még édes 
anyját is el kell utasí tania. »Mi közöm hozzád, 
asszony ?« Azoknak a tudós tudat lanoknak a 



vakságát , a k?k a biblia minden szavát m e g -
szűrték, de a Krisz tus t megér ten i nem tudták, 
semmi sem muta t j a jobban , mint az a sokak 
által d ivatossá s á l ta lánossá te t t állítás, hogy a 
c sudáka t tevő Kr isz tus el lenkezik ugyan a tudo-
mánynyal (?) s így a tör ténet i valóságnak meg 
nem felel, de a beszédeke t tar tó, taní tó s erkölcsi 
igazságokat h i rde tő Krisztus, az tel jesen ember i , 
csak emberi , legfölebb egy kis isteni zománccal 
el látott ember i s így a mai t u d o m á n y kegyes 
engede lme folytán tör ténet i , valódi Kr isz tusul 
e l fogadható. De há t ti szegény vakok, még most 
is csak ott állotok, a hol Mária ós József állott, 
ós nem tudjátok, hogy az Ú r Jézusnak az a tya 
dolgaiban kellet t foglalatosnak lennie, s azokban 
is volt foglalatos, a k á r szólott, a k á r cse lekedet t . 

0 szó l t ! Szólt az 0 országáról . Ti ember i , 
gyar ló erőfeszí tései teket , igyekezései teket , gépies 
val lásosságtokat elnevezitek az Isten országa ter-
jesz tésének ! Ő azonban ma is azt h i r d e t i ; hogy 
meg té rés nélkül, az Isten Lelke által való meg-
ú ju lás nélkül senki sem mehe t be az Isten 
országába, — még csak be sem mehet , még 
kevésbé ha ladha t abban előre. Es ti ezt nem 
t u d j á t o k ? Szólt a sze re te t rő l ! Ti az emberek 
bűne inek lágymeleg elnézését e lkeresztel i tek sze-
re te tnek ! 0 pedig azt hi rdet i , hogy tüzet vetni 
jöt t a földre, t ehá t oly szeretetet , a mely meg-
ment i a lelket, de annak bűné t előbb elégeti. 
Es ti ezt nem t u d j á t o k ? Szólt az imádságról ! 
Ti azt mondjá tok , hogy az előre megír t i m á d -
ságok elolvasása úgy megnyug ta t j a a sz ívet ! Ő 
pedig azt kirdeti , hogy az igazi imádságot, a lélek-
nek égbetörő kiál tását meghal lga t j a az Isten. Es 
ti ezt nem tudjá tok ? 

Es Ő cselekedet t is. Meghalt a kereszten ! 
Ti sajnál já tok a szelíden, eszméiér t elvérző hőst. 
De há t nem tudjátok-e, hogy az Ú r ott a keresz-
ten nagy szabadí tás t szerzet t s az ő vére sokak 
bűnének bocsána tá ra o n t a t o t t ? Megálltok az ü r e s 
sír előtt s azt mondjá tok — óh mily ámí tás — : 
a Krisz tus fe l t ámadása abból áll, hogy a mi lei-
keink — igaz, hogy r i tkán — megemlékeznek 
róla. De há t nem tudjátok-e, hogy az Úr, a ki 
halálával a bűnt győzte le, fe l támadásával a halál t 
vete t te a p o r b a ? Nem tudjá tok-e , hogy az Ur 
nem ember i dolgokban volt foglalatos, hanem 
azokban, a melyek az Atya dolgai, a megváltás , 
az életrekeltós, a m a g a s a b b r a emelés, a meg-
szentelós isteni dolgaiban ? 

3. Hát ti, kedves olvasóim, mit ta r to tok a 
Jézus felől ? Tudjá tok-e , hogy Ő ma is azokban 
foglalatos, a melyek az Atya dolgai? Tudjátok-e , 
hogy Ő nem a múlté, hanem a je lené is? Tud já -
tok-e, hogy Ő ól s hogy élet, megújulás , igaz 
boldogság, igazi hit és szeretet , valódi megszen-

telődés nincs nála né lkü l? Vagy azt hiszitek ta-
lán, hogy összeírások és pónzgyűjtósek, ember i 
in tézkedések ós tanácskozások, szabályok és ren-
dele tek által megúju l az egyház? Tévedtek , a 
míg Ő a szívekben s a csa ládokban nem fogla-
la toskodik azokban, a melyek az Atya dolgai, 
add ig azok a kesergő s egyházunk sebeit fel-
tün te tő c ikkek sem használnak, a melyek kü-
lönben m á r azt jelzik, hogy végre az aggódó 
Józsefek ós Máriák neki indul tak az elveszett vagy 
inkább elhagyott Jézus keresésére . Mert nem 0 
hagyot t el m i n k e t ! Mi hagy tuk el Ő t ! Azért nin-
csen élet, azér t nincs ha tá rozot t és élő hit, 
azér t van sok bűn, mórtóklet lensóg, mely száz-
ezreket semmisí t meg, a paráznaság , mely a 
jövő nemzedéke t is fenyegeti , s álnokság, mely 
csak a zsebbel gondol, a szívvel nem. Mi hagy-
tuk el Őt s azér t nekünk kell mega láznunk ma-
g u n k a t Ő előtte. Szak í t anunk kell minden élet-
telen val lásossággal s be kell i smernünk , hogy 
addig még csak az evangél iumi keresz tyén élet 
ABC-jéig sem j u t u n k el, a míg egyen-egyen élő 
ós személyes összeköt te tésbe nem j u t u n k a 
Kr isz tussa l? Mi h iába munká lkodunk , ha O nem 
munká lkod ik bennünk és általunk. Nála nélkül 
semmit nem cse lekedhe tünk , semmit , a mi meg-
ú j u l á s r a ós fe lvi rágzásra vezetne. 

Szabó Aladár. 

Forrongás a római katholikus országokban. 
III. 

Ford í t suk végül t ek in te tünke t Spanyolor-
szágra, a r r a a népre, mely a reformáció korá-
ban a papság ós a ka thol ikus tanok é rdekében 
mindig a küzdelem ólén állt, a mely harczosai -
val Németorságon főkép a 30 éves háború ide-
jén oly mély sebeke t ütöt t , ós egy ideig elvitat-
ha t lanul u ra lkodot t E u r ó p á b a n és az Óceánon 
túl, minden szabadabb szellemi mozgalmat vé rbe 
fojtottak ott az inkvizíció iszonyú kínzásai, mint 
sehol másu t t E u r ó p a országaiban. Es a mi ko-
runk ig itt oly kor lá t lanul ura lkodot t a római 
kathol ic izmus, mint sehol másut t , és minden 
evangél ikus mozgalom, a mi ott is támadt , még 
alig ha lad t túl a gyenge kezde ten . Ugy látszik, 
hogy a kathol ic izmus ennek a népnek anny i ra 
á tmen t a vérébe, hogy minden kisérlet a sza -
bad evangél ikus mozgalom megnyerésé re , nehéz 
el lenál lásba ütközik. De a nép a büszke magasla t -
ról, melyet régebben az Óceánon innen ós túl 
u r a lmában tar tot t , fokról-fokra mindig mélyebbre 
sülyedt, míg nap ja inkban az ószakamer ika i Egye-
sül t -Államokkal vivott h a r c b a n tel jesen levere-
tett, és olyan gyengesége t muta to t t , hogy az 
még bará ta i t is ámula tba ej tet te . Az egyesek 



személyes vitézsége dugába dőlt az összál lam-
koldus szegénysége, miat t s a lus t a ság és reny-
heség miatt, a mely ott régtől ura lkodik , s a 
minden szabad mozgás leigázása és szolgaság-
ban t a r t á sa miatt, s a miatt , hogy a saját népét 
és gya rma ta i t a jezsui ták s az ő d raban t j a ik és 
c inkos tá rsa ik egészen kiszipolyozták. Röviden, a 
ka thol ic izmus szolgaságának és bu t í t á sának a 
romlot t r endsze re itt az egész világ szemei előtt 
a l egnyomorúságosabb ha jó tö rés t szenvedte . De 
a szegény t évú t r a vezetet t népnek nagy a k á r a ; 
m e r t az ember i élet, a pénz és vagyon, a be 
csület és h í rnév , s mindenek felett az erkölcsi 
erő, a nemzet i öntudat , és a l ankadó Is tenben 
vete t t hit veszteségei végtelen nagyok, és sokáig 
fog tar tani , míg e büszke s t ehe t séges nép a 
sors e nehéz csapásai t némileg kiheveri . Az 
Isten uj ja e h á b o r ú egyes fordula ta iná l és a 
ka tasz t rófánál is igen világosan ki tűnt . De m i n -
dennek úgy kellett tö r ténni , hogy a világ meg-
lássa, hogy Isten ítélete az a spanyolok felett. 
Egészen úgy látszik, hogy ezek most tompa re-
zignációba merü l tek . A római egyház rendele te i 
és papja inak u ra lkodó parancsa i i r án t szolgai 
a l á rende l t séghez levén szokva, öneszmélésre még 
á l ta lában nem képesek, vagy ha az országra 
nehezülő és azt végromlás ra ju t ta tó bajok és 
h ibák mélyebb i smere t é r e ju tnak , azt még nem 
mer ik nyi lvánosságra hozni vagy a nép közt 
ter jesz teni . De e halott i é rzéke t lenség dacára , 
melylyel a spanyol nép még a sors e csapásá t 
is á l ta lában fogadta, nem hiányoznak egyes, 
h a b á r eddig elszigetelt jelek, hogy egész t i tokban 
a hangu l a tban vál tozás várha tó . Er rő l meglepő 
bizonyságot nyúj t egy cikk, melyet mi az »E1 
Orden, a rend« című T a r r a g o n á b a n megje lenő 
egyik spanyol lapban olvastunk. E lap nyoma-
tékkal utal a r ra , hogy a p ro tes táns nemzetek a 
ka tho l ikusoka t mesze fe lülmúl ják és hogy a tá-
volság mindig nagyobb lesz a ket tő között. Te-
hát itt a legfőbb ideje annak , hogy ők is fel-
szabadí tsák m a g u k a t a ka tho l ikus egyház gyám-
sága alól. Ennek a kor rábbi évszázadokban volt 
ér te lme, midőn a népe lemnek még gyámságra volt 
szüksége. De valami te rmészete l lenes , s nagy 
ká r ra l és há t ránynya l jár , ha még most is, midőn 
a népek minden i rányban annyi ra fejlődnek, s 
az egyház e gyámsága a népeke t v issza tar t ja és 
akadályozza a szellemi szabad fej lődés amaz 
e lőha ladásában , melyet mi az éjszaki p ro tes táns 
nemzetekné l látunk. 

Mi e f igyelemre méltó cikk főbb részletei t 
szó szer int átveszszük, hogy az olvasó maga b e -
pi l lanthasson azokba a dolgokba, melyek, a mint 
látszik, Spanyolországban is előkészítve vannak . 
Ezt mondja a többek közöt t : 

»A pro tes táns népek a ka thol ikusokat az 
ember i ség fej lődésének az ú t j án felül haladják, 
és a távolság, mely őket e pályán szétválaszt ja , 
mindig nagyobb lesz. Ez egy nyilt, ké tségbevon-
ha ta t l an és bru tá l i s tény, és minden éleselmű-
ségnek és okoskodásnak el kell oszlania e szilár-
dan álló megfigyelés előtt, még ha az kegyet lenül 
a l egkedvesebb gondola ta inka t és megszokot t 
képzele te inket rombol ja is szét. 

»Nézzünk egyes mindenki által jól i smer t 
pé ldákat . 1 8 6 6 - b a n a r e fo rmá tus poroszok Sado-
vánál lever ték a ka thol ikus Délnémet- és Osztrák-
országot, és ma a katonai , közgazdasági és tudo-
mányos tek in te tben a ha ta lom a Poroszoknál 
van. Az Ir landiak, ez erőte l jes szívós faj, Angol-
ország alat tvalój a ; a. r e fo rmá tus Anglia gazdag, 
ha ta lmas , bölcs s boldog, — a ka tho l ikus I r land 
szegény, piszkos, tudat lan, res t és gyenge. Svájc-
ban a p ro tes tánsok legyőzték a szövetség katho-
likusait , s csak át kell utazni ez országot, s 
mind já r t lát juk, hogy a kálvinis ta kan tonokban 
a földmívelés, az ipar, ke re skedés és művésze t 
a fe j le t tségnek i r igylésre méltó magas fokán áll, 
míg ezzel el lentétben a ka thol ikus kantonok, a 
a babonaság és a ká rhoza tos fana t i zmus ez 
áldozatai, Ínségben és nyomorban sinlődnek. 
Végül épen most a p ro te s t áns A m e r i k a az ő 
modern páncél jaival s az ő tökéle tes hadfel-
szerelésével az elavult és rosszul fegyverzet t , 
ha lá lban bá tor spanyol tengerésze te h a b á r d rága 
hajóit szétszórta és e l seper te s e l ragad ta a 
ka thol ikus Spanyolországtól régi gyarmata i t , da-
cára katonái pé ldabeszédszerű vi tézségének.« 
(Nagyon figyelemre méltó, hogy e tör ténet i vissza-
pi l lantásnál az utolsó 1870/71-dik évi német-
f rancia hábo rú t a szerző á tugor ta . Mi lehet az 
oka ennek ? Valószínűleg a szomszédos tes tvér 
román népet nem a k a r t a megsér ten i az által, 
hogy azt a levere tésóre emlékeztesse . De min-
den gondolkozó olvasó a p ro te s t áns poroszok 
győzelmét a ka thol ikus F ranc iao r szág felett abba 
az á t tek in tésbe önként beleil leszti .) 

De men jünk tovább a spanyol ú j ság szavai-
nak a r ep roduká lá sában . 

»Mindezekből, egészen e l tekintve a mi sze-
mélyes nézeteinktől , a val lást il letőleg csak azt 
a következte tés vonha t juk ki, hogy a katholiciz-
mus je lenleg a lesülyedt, e lgyengül t és legyőzött 
népek v a l l á s a . . : Tagadha ta t l an , hogy a ka tho -
licizmus régebben , az ember i ség gye rmekkorában , 
fontos szolgálatokat végzett, midőn gyámság 
al att t a r to t t a és vezet te őket . De dacá ra a je len 
ko rban a népek e lőha ladásának , a római egyház 
az embe r t még mindig oly gyenge és inga tag 
t e r e m t m é n y n e k tekinti, a ki segély- és t ámaszra 
szorul ; innen van az, hogy tel jesen semmibe 



sem veszi az egyes személy individual i tását . 
Csodálkozhatunk-e hát, ha egy egyénnek, ki így 
á l landóan gyámság alat t él, végül nem lesz 
többé semmi alkotókészsége, semmi ereje, semmi 
a k a r a t a ? Ha ezzel el lentótben a reformáció gyer-
meke mint a felnőtt ember úgy cselekszik, s szabad 
cselekvényhez, és felelős erkölcsi függet lenség-
hez szokva, egészségesebb és e rősebb belátással 
s p r ak t i kus meggondol tabb szellemmel b í r ? . . . 
Mi a p ro t e s t an t i zmus? E kórdós ma jdnem csu-
dálatos, de mégis meg kell a r r a felelni ; hihe-
tet len ! de mégis vannak olyanok, a kik a pro-
tes tánsoka t nem ta r t j ák keresz tyéneknek . En 
ismétlem, nagyon távol áll tőlem, hogy a pro-
tes tan t izmust absolut igazságnak t a r t sam . . . de 
ez nem akadályoz engem annak az el ismeré-
sében, hogy az felvilágosodott k e r e s z t y é n s é g . . . 
Hagyjuk el egy időre a valóság vidékét, hogy 
az i l lúziókban ós a l égvárakban lépkedjünk . 
Képzeljük el, min tha a spanyol klérustól ezeket 
a szavakat hal lanók : »A ka thol ikus nemzetek 
enyészet felé s ietnek és a spanyolok mennek ez 
úton azoknak az ólén. Miért nem kiál tunk mi 
»megállj(c-t ? Miért vá runk addig, míg az északi 
népek el jönnek, s minket leigázva magukka l 
hozzák a r e fo rmác ió t ? Mivel ők nagyok és erősek 
lőnek, mivel p ro tes t ánsokká lettek — miért 
nem használ juk fel ezeket az eszközöket a mi 
szegény hazánk j a v á r a ? Elenyészósre ós ha lá l ra 
vagyunk kárhozta tva , ha kathol ikusok maradunk , 
ta lán k ike rü lhe t jük sorsunkat , ha p ro te s t ánsokká 
l e s z ü n k , — az á tokszónak ál l junk ellent : »előre !« 
— De fá jdalom, ez mind csak képzelődós. Ébred-
je tek fel és hal lgassá tok meg a valóság s zava i t : 
»A ka tho l ikus egyház egységes és oszthatat lan, 
ós azon pokol kapui sem vehetnek diadalmat . 
Nincs üdv az egyházon kívül »Átkozott, a ki 
ezen kéte lkedni merészel ! Átkozot t legyen az 
e lvetemült e re tnek, a Sátán c imborá ja ós Anti-
kr isz tus ; mi vagyunk az igazság ós az egyedüli 
közbenjárók Is tennél a földön 1 cc A k lé rus ra tehát 
nem számí tha tunk , hogy Spanyolországot meg-
mentse . . . Néha magam előtt látom Spanyolhon 
jövőjét : a művelet len romokkal bevete t t orszá-
got, mely tövisekkel, fenyőkkel ós tölgyekkel van 
fedve s fa rkasokka l és — szerzetesekkel benépe-
sítve.cc Eddig a spanyol lap. Bizonyára följegyzósre 
méltó t a n ú s á g a annak a benyomásnak , melyet 
az utolsó h a r c ós annak csodála tos a lakulásai 
kel te t tek ott fel. Persze , a mint látszik, az ily 
nyi la tkozatok idáig még csak elszigeteltek, és 
egy fecske még nem csinál nyara t . De az m á r 
az idők jele, hogy egy spanyol lapnak van bátor-
sága a r ra , hogy ily nyi la tkozatokat nap fényre 
hozzon. Ta lán majd jönnek még más fecskék 
is, s megadja az Isten, hogy e népre is, mely 

annyi évszázadokon át a római egyház lelki-
r abságában sóhaj tozot t ós sinlődött , felvirrad a 
szellemi fejlődós ú j idejének, s a p ro tes t áns szel-
lemben és lélekben megúju lásnak és új jászüle-
tésnek a szebb h a j n a l a ! E nemes ós m a g a s r a 
törő néptörzsben oly sok t ehe t ség és erő rej-
tőzik, melyek akkor mind napfényre ke rü lnének 
s kifej lésre ós töké le tességre j u t h a t n á n a k az 
összes ember i ség haszná ra ós elő ha l adásá ra 
Istentől k imuta to t t pá lyájukon. 

Tek in t sük át most ezt az egész fej tegetést 
s ekkor mi némethoni p ro tes tánsok azt a követ-
keztetést vonhajuk ki ebből, hogy minekünk egy-
ál ta lában nincs semmi okunk csüggedve ós bán-
kódva nézni a jövőbe. Természetes , hogy nem 
szabad á tadni magunka t az esztelen opt imizmus-
nak ; sok van nálunk, a mit mi máskép k íván -
nánk és a mi nekünk nem tetszik, a mi a mi 
ügyünk — ós az az evangél ium — diada lme-
netét késlel tet i ós akadályozza, de a c süggedés re 
nincs okunk . Su r sum corda ! Ford í t suk szemein-
ket az egyesről az á l ta lánosra , a nagyra , e k -
kor mindig ú j r a ö rvende tes r emény t nye rünk 
s b iza lmunkban nem ingadozunk. A nagy Isten 
vagyon mivelünk, ós szent lelke lakozik bennünk ! 
Es : A mennyország m e g m a r a d nekünk!« 

A »D. ev. Blat téra f. évi III. füzetéből . 
W e b e r u tán Czékus László. 

ISKOLAÜGY. 
Tekintélyi elv a nevelés-oktatásban. 

Momsen, a hires történetíró azt mondja : »Die Welt-
geschichte ist die Verkörperung desRechtes des Stárkern«. 
De míg az állami életben a törvényt a földi hatalom szabja 
meg addig az erkölcsi világban az a hatalom alkot tör-
vényeket, ki előtt a íöldi hatalomnak meg kell hajolnia: 
az Isten. E fenséges mennyei hatalom pedig maga mellé 
állítja a földön mint erkölcsi törvényhozót az apát. Az 
apa fenséges állása és hatalma tisztelet-érzelmet gerjeszt 
a gyermekekben parancsolatai iránt. »Ezeket a paran-
csolatokat — mondja Kirchmann — nem kell, nem sza-
bad okokkal támogatni, mert az okok vizsgálódásra inger-
lik a gyermekeket. Az okos gyermekek csakhamar oda 
jutnak, hogy az okokkal szemben ellenkező okokat állítsa-
nak s nem teljesítik a parancsolatokat.* Igen természetes, 
hogy a tanítónak, ki az apát képviseli, sem szabad indo-
kolnia parancsolatait és intézkedéseit, hanem minden 
indokolás nélkül teljesíttetnie és foganatosíttatnia kell 
azokat a gyermekekkel. 

Ennélfogva nem helyeselhetjük Verédynek a Peda-
gógiai Encyklopaediában »Fegyelem* című cikkében kifej-
tett nézeteit, melyek következőképen hangzanak : »A nevelő 
oktatás feladata arra képesíteni a növendékeket, hogy 
belátása folytán, habozás nélkül mindenkor az erkölcsi 
törvényeknek megfelelően cselekedjék. Ezen képességet 
erkölcsi jellemességnek mondjuk. Az erre vonatkozó nevelői 
befolyás három irányban érvényesül. A gyermek eleinte 
szellemi fejletlensége — és érzékiségénél fogva az erkölcsi 



törvényeket felismerni vagy azok szerint cselekedni nem 
képes; azért a tanító saját akaratát mindaddig teljesít-
teti növendékével, míg ennek szelleme az oktatás követ-
keztében oly uralkodó gondolatkör birtokába jut, mely őt 
a jónak felismerésére, belátására és így annak állhatatos 
követésére azért vezeti, hogy erényes életet éljen. A 
tanítónak erre vonatkozó intézkedése leghelyesebben rend-
tartásnak mondható, a mennyiben növendékét szellemi 
fejletlensége következtében durva vágyainak megfékezésére 
és helyes cselekvésre bizonyos, meghatározott iskolai 
életrend követésével mintegy kényszeríti. Az oktatás azon-
ban idővel létre hozza a belátást és ekkor a tanító mun-
kássága már nem támaszkodhatik a feltétlen engedel-
mességgel járó rendeletekre, hanem oda törekszik, hogy 
a növendék, saját elhatározásából tegye azt, a mit addig 
a tanító utasítása után tett meg. A növendék tehát saját 
akaratát érvényesíti. Ekkor szűnik meg a tanító uralma 
s csak a tanácsadó, ellenőrző szerep jut osztályrészéül. 
Ezen nevelői működés a fegyelmezés, mely nem rend-
szabályokkal, hanem főleg tanácsokkal igyekszik a növen-
dék akaratára hatni, hogy ez belátása folytán a felismert 
jót állhatatosan cselekedje. Az akaratra van irányozva 
a nevelő munkásságának harmadik i ránya; neve fegyel-
mezés; célja, hogy alkalmas eszközökkel állhatatos, jelle-
mes egyéniséget fejleszszen.* >A fegyelmezésnél — mondja 
tovább Verédy rekapitulációjában — mértékadók: 

1. A rosztól való vissza- és a jóban való megtartás. 
2. Késztetés az önelhatározásra. 
3. Elvek szerinti cselekvés. 
4. Higgadtságra való szoktatás. 
5. Az érzület nemesítése. 
6. A tévedőnek helyes útra való vezetése.' 

Verédy, min a t. olvasó észreveszi, a fegyelmet 
oly tág értelemben veszi, hogy ez magában foglalja az 
összes nevelői intézkedéseket, és az oktatási eredményt. 
Ily tág értelemben a fegyelmet tudtunkkal még egyetlen 
jelentékeny tanférfi sem vette, sem a régi, sem az űjabb 
időben. Nem szándékunk a t. olvasót értelmezési idéze-
tekkel untatni, mindazonáltal szükségesnek tartjuk egyik 
újabbkori kitűnő tanférfiúnak, Dittesnek definitioját idézni. 
Az iskolai fegyelem alatt értik azon intézkedések és 
rendszabályok összeségét, melyek által először az oktatás 
rendes menete és az oktatási célok elérése biztosíttatik, 
azután pedig a gyermekek egészsége és erkölcsisége is 
védelmeztetik és elősegíttetik.* Dittes — miként a t. 
olvasó látja, sokkal szűkebb értelemben veszi a fegyelmet. 

Ha a tanító rendeleti úton szabályozza növendékei 
magatartását, azt Verédy nem fegyelmezésnek, hanem 
rendtartásnak nevezi. Ez csekély véleményünk szerint 
tévedés. Ha a nevelő egyes növendékek magatartását 
rendeletek által szabályozza, akkor igenis ezen eljárás 
rendtartásnak nevezhető; de midőn a tanító a növendé-
kek sokaságánali magatartását rendszabályokból álló rend-
szerrel bizonyos rendhez és korlátokhoz köti oly célból, 
hogy az oktatási célok eléressenek, akkor ezen eljárásnak 
a neve : fegyelmezés. 

Verédy kívánja, hogy mikor később a növendékek 
nagyobb eszmekör birtokába jutnak, a tanító adja át 
növendékei kezébe a kormányzó gyeplüt, hogy magukat 
elvek szerint kormányozzák. Engedje meg a t. szerző 
kérdeznünk: hiszi-e komolyan, hogy a tanító oda vezet-
heti növendékeit, hogy magukat kormányozzák ? Hát a 
meglett emberek, illetőleg polgárok elvek szerint kormá-
nyoztatnak-e ? Hiszen Bismarck az mondja : Macht geht 
vor Recht; Momsen a nagy történész pedig azt hir-
deti: Macht ist Recht. De erre azt felelheti Verédy: ő 

mint szabadelvű magyar, perhorreskálja Bismarck és Mom-
sen által hirdetett rendszert és kívánja az elvek szerinti 
kormányzást, illetőleg kormányzat már az iskolában eszkö-
zöltessék. 

De ha Ő az elvek uralmát oly nélkülözhetetlennek 
és üdvösnek tartja, akkor ő a stoikusok, Pláto, Kant és 
Schleiermacher álláspontjára, illetőleg az ideálizmus rend-
szerére helyezkedik. Ámde ezen rendszer szerint az elvek 
egyedül határozzák az akaratot a cselekvésre, vagy mint 
Hegel mondja : >Az ész hatalma átváltozik az ész és 
akarat azonosságává.* Ha pedig ez áll, mire való a nagy 
apparatus a fegyelmezésre, illetőleg a nevelésre? Hiszen 
elég volna azt mondani a taní tónak: add növendékeidnek 
az elvek ismeretét. 

Verédy tehát önmagával jön ellenkezésbe. Minthogy 
pedig ő a késztetést az önelhatározásra, a szoktatást a 
higgadtságra, a hatást az érzület nemesítésére stb. kívánja : 
maga vallja be, hogy az elvek nem elegendők arra , 
hogy az akaratot a cselekvésre indítsák. És valóban ügy 
is van. Nem az elvek, hanem az érzelmek gerjesztik és 
ösztönzik az akaratot a cselekvésre. 

Az apa, szemben a gyenge kiskorú gyermekkel, 
hatalmat képezvén, kívánságai és parancsolatai erkölcsi 
erejűek s sarkalják a gyermeket azok véghezvitelére. Ha 
az atya tekintélye a gyermek nagykorúságával meggyen-
gül, akkor helyébe lép Isten tekintélye, a polgári erények 
gyakorlására nézve pedig a fejedelem vagy a nép tekin-
télye. Minél erősebb az Istenben való hit, minél nagyobb 
a fejedelem iránti tisztelet és minél szorosabb a kap-
csolat a néppel és annak közvéleményével, annál nagyobb 
ezen hatalmak hatása egyesekre és annál inkább képe-
síttetnek az erkölcsi és polgári erények gyakorlására. 

így tart az erkölcsi nevelés az egész életen át. 
Azért a vallás-erkölcsi jellem képzése nem egyes t an -
órák műve, mint az értelem és ész kiképzése. A jelle-
met nem mesterséges eszközök, hanem a hatalmak tekin-
télye eszközlik. Azért az erkölcsi cselekedetre nézve 
egyedül a tudás teljesen elégtelen; ellenben a példa és 
az erkölcs gyakoroltatása azért oly hatásos, mert ezek 
mutatják a tekintélyek hatalmát. Azért semmit sem hasz-
nál, a csupa tanítás, ha az apa és a tanító azt csele-
kedeteikben megsértik és az által tekintélyük gyengesé-
gét árulják e l ; azért szűnik meg a jó érzület, ha az 
egyes állandóan rossz környezetbe jut a hol mintegy elvágva 
a tekintélyektől, csak az erkölcstelen valósítását és a 
tekintélyek kigúnyolását látja. 

Nem lesz talán érdektelen véleményünk illusztrálá-
sára a következő történet. Nagy Frigyes országában utaz-
gatván, egyszer egy falusi iskolába került, a hol a tanító 
épen kikérdezte a feladott leckéket. A tanulók csaknem 
valamennyien kitűnően feleltek. A kikérdezés után felszó-
lította a király a tanítót, hogy tartson valamely tantárgy-
ból egy rövid tanítást. Igen természetes, hogy a ta-
nító azonnal teljésítette a király kívánságát. A király 
azonban a tanítás alatt folyton csörömpölt a kardjával 
és nyugtalankodott, de a tanulók nem néztek a király felé, 
hanem szemeiket a tanítóra függesztve, nagy figyelemmel 
hallgatták a tanítást. A tanító bevégezvén az oktatást, 
hozzálépett a fenséges vendég és mondá : Ön kitűnően 
fegyelmezi a tanulókat, nem néztek én reám a tanítás 
alatt, hanem csak Onre«. >Én — feleié a tanító — 
ebben a kis államban korlátlanul uralkodom s nálamnál 
nagyobb tekintélyt nem ismernek.* »Helyes, igen helyes 
— viszonzá a király — ezek egykor kitűnő katonák 
lesznek*. 

Egy századdal később írja Jules Simon, a nagyhírű 
francia publicista: »Jövőben azon államok lesznek a leg-



hatalmasabbak, melyeknek legtöbb és legjobb iskolái lesz-
nek « Jules Simon azt mondja általánosságban, a mit a 
nagy porosz király az egyes esetre nézve nyivánított. 

Sepsi-Szent-György. 
Földi Jenő, 

kir. tanfelügyelőségi tollnok. 

A jogi vizsgarend reformja és a felekezeti 
autonomia. 

Egész vonalon megindult a diskusszió a kultusz-
miniszter legutóbbi erélyes féllépése következtében, mely-
lyel az egységes jogi államvizsgálat keresztülvitele s a 
kötelező jogi doktorátus eltörlése érdekében a tanulmányi 
és vizsgálati rend gyökeres reformját kezébe vette, és a 
mint a jelek mutatják, minden akadály ellenére keresztül-
vinni törekszik. 

Első lökést erre dr. Ballagi Gézának e lapokban 
is közölt jelentése adott. De az ügy nagy fontossága meg-
követeli, hogy a kérdés minél több oldalról is tisztáztassék, 
s megnyilatkozzék benne a közélet minden tényezője, a 
mely hivatva van a magyar kultúrpolitika törekvéseit 
figyelemmel kisérni s annak célszerű vezetése fölött ellen-
Őrzést gyakorolni. 

Egy dologban föltétlenül igazat kell szolgáltatnunk 
a kultuszminiszter rendelkezésének. Jogakadémiáink mai 
rendszere fönn nem tartható s az államnak okvetlen be 
kell avatkoznia, hogy útját állja ez intézetek fenyegető 
elnéptelenedésének, mely ezeknek a doktori fokozatok 
adásából való kizárása mulhatlan következményeként jelent-
kezik. A jogakadémiak hallgatósága számának csökkenése 
az 1871 /2-től 1894/5-ig terjedő 24 év alatt ötven szá-
zalékot, meghalad, három közülök : a pápai, győri és nagy-
szebeni végkép megszűnt s a debreceni és mármaros-
szigeti akadémiák hallgatóságának némi emelkedése távol-
ról sem egyenlítheti ki azt a nagy hanyatlást, mely p. o. 
a pozsonyin az előbbi létszám két-harmadát, a kecskeméti-
ben pedig négy-ötödét is felülmúlja, figyelmen kivül hagyva 
természetesen az újabb emelkedéseket. Igaz, hogy ez időszak 
kezdőpontjába esik a kolozsvári egyetem megnyitása, de 
ez ne téveszszen meg senkit az elnéptelenedés valódi okai 
felől, mert épen az új egyetem megnyitását követő évek-
ben legcsekélyebb aránylag a vidéki akadémiák népessé-
gének megfogyatkozása, a mi annak a biztos jele, hogy 
nem az új egyetem gyakorolta ezt a végzetes befolyást 
a vidéki akadémiák hallgatósága elvonására, hanem egé-
szen másrendű organikus okok. 

Ez okok közt első helyen áll a jog- és államtudo-
mányi doktorságnak a jogtudományi és államtudományi 
államvizsgálatokkal egyenlően kvalifikáló erejű gyanánt 
való elismerése, sőt a jogtudományi doktorságnak egyes 
kenyérkereseti pályák mellőzhetlen előfeltételéül való föl-
állítása. Miután azonban a jogakadémiák épen ezen dok-
tori szigorlatok tartására nem birnak jogosítványnyal, 
tehát e rendszer természetszerű következménye volt az 
egyetemek túlzsufolása, a minek aztán viszont maga után 
kellett előbb-utóbb vonni a tisztán tudományos jellegűnek 
kontemplált jog- és államtudományi doktori fokozat szín-
vonalának alásülvedését. 

Minél mélyebbre sülyed azonban a doktori cím tekin-
télye. minél könnyebben elérhetővé válik egyesekre, annál 
nagyobb frekvenciája lesz az egyetemeknek, mely kizárólag 
azért fog oda tódulni, hogy a megélhetés harcára az erő-
sebb fegyvereket megszerezze. Valóságos circulus vitiosus 
ez, melyben az egyetemi oktatás nagy tudományos esz-
ményei eltörpülnek a diplomára való hajsza mellett s az 

egész tanrendszer egy vizsgázó gépezetté sülyed, melynek 
mechanikai munkája elrabolja az egyetemi tanerőktől azt 
az időt, melyet ép a tudományszak intenzivebb művelésé-
nek, eszméi előbbrevitelének kellett vala szátiniok, a mint 
már is sürü a panasz. 

Az egységes államvizsga terve a kötelező doktorátus 
eltörlésével mindenesetre alkalmas segíteni e bajok nagy ré-
szén. Az eddigi rendszer egyik nagy hátránya volt a jog- és 
államtudományok bifurkációja, s annak kimondása, hogy 
bizonyos szakokra egymagában a jogtudományi és bizonyos 
szakokra ismét az államtudományi államvizsgálat képesít. Ez 
a rendszer eredményezte közhivatalaink elárasztását is oly 
ifjakkal, a kik jogvégzetteknek nyilváníttattak a nélkül, hogy 
magyar magán- és büntetőjogot tanultak volna, minek kö-
vetkeztében a jogi vonatkozású legegyszerűbb gyakorlati 
kérdésekkel szemben is teljesen tehetetlenül állanak. 

Az egységes államvizsgálat rendszere ezen is segít-
het. Az államvizsgálatok tárgyai egységesítése tehát egy-
felől, és másfelől azok kizárólagos kvalifikáló erejének 
kimondása a kötelező doktorátus eltörlésével, oly intéz-
kedések, melyektől méltán várható úgy a doktori fokozat 
tisztán tudományos jellegének megóvása, mint a vidéki 
akadémiák lábraállítása s az egyetemek tudományos tan-
erőinek felszabadítása azon tarthatatlan nyűg alól, melyet, 
a mai vizsgálati rendszer fentartása, a vizsgázók 80%-ának 
kénytelen elbuktatásával képvisel. 

Innen van az, hogy az 1883. aug. 20-diki legfelsőbb 
elhatározással életbe léptetett mai tanulmányi és vizsgá-
lati rend módosításának szükségét már Gsáky Albin kullus-
miniszter belátta s elkészítette tervezetét a szigorított 
egységes jogi államvizsgálatnak a kötelező jogi tudorság 
egyidejű eltörlése szándékával, mely tervezet egy ánkét 
elé terjesztetve, annak megállapodásai szerint végleges 
szövegezést nyert és (örvényjavaslat alakjában a képviselő-
házhoz be is nyújtatott. Dr. Eötvös Loránd azonban a 
javaslatot visszavonta, míg Wlassics, mielőtt végleg hatá-
rozna, szükségesnek vélte, hogy e fontos ügyben a két 
egyetem jog- és államtudományi karát és tanácsát is 
megkérdezze, felhíva azokat egyúttal arra is, hogy a jogi 
tanulmányi és vizsgálati rendszer megfelelő átalakítására 
is kiterjeszkedjenek véleményes jelentéseikben. 

Ebben a stádiumban áll ma az ügy. Hogy merre 
fog eldőlni, egyelőre kétséges. Bizonyos az, hogy a terve-
zetnek számottevő ellenzéke van a két egyetem jogi kará-
ban, a mi nem is csoda, ha meggondoljuk, hogy a kérdés 
mélyen belevág kultúrpolitikánk gyökereibe, társadalmunk 
életszerveibe. Nem a főcél, az egységes államvizsga az. 
mely az ellentétes nézeteket kihívja — ennek üdvös ered-
ményeiről ma már mindenki meg van győződve. De az 
ezzel összefüggő intézkedések egész horizonját nyitják a 
legvitálisabb kérdéseknek, melyek a jogi oktatás szelleme 
gyökeres felforgatásának aggályában csúcsosodnak ki. 

Felsőbb szakoktatásunk egész rendszerét lehet-e a 
felekezetek dominiumába utalni — mindenesetre oly merész 
kérdés, mely a legkülönbözőbb argumentumok összemé-
rését követeli meg. Nem csupán az egyetemi oktatás 
állami jellege szempontjából emelkedhetnek ez iránt jogos 
aggályok, de sőt a felekezetek tényleges erőviszonyai tekin-
tetbevétele mellett sem mernénk rá egyhamar határozott 
választ kockáztatni. Nem, még akkor sem, ha minden 
jogakadémia felruháztatnék kivétel nélkül a kvalifikáció-
nális joggal, sőt ez esetben még kevésbé, mintha ilvenekül 
csak azok ismertetnének el, melyeknek székhelye egyúttal 
királyi táblával bír. Igaz, hogy az arány első esetben 
látszólag kedvezőbben alakulna a protestáns jogakadé-
miákra nézve, de csak úgy, ha a három, tanulmányi alap-
ból fentartott királyi jogakadémiát (Kassa, Nagyvárad, 



Pozsom) luveszszük a felekezeti jellegíí tanintézetek sorá-
ból — ámde ha ezt teszszük, azzal épen a tő argumen-
tum dől meg, melylyel protestáns autonomikus szempont-
ból indokolni lehetne a jogi szakképzés iránya decen-
tralizációját. 

Ép oly problematikusnak Ígérkezik az eredmény 
akkor, ha csak a királyi táblák székhelyeit veszszük figye-
lembe, mert ez esetben a három királyi jogakadémia 
mellett csak egy autonom joghatóság alatt álló protestáns 
akadémia (a debreceni) áll egy püspöki lyceummal (a 
pécsível) szemben. 

Azt hiszszük, a tudományos hatás szempontjából nem 
valami jelentékeny a változás, mely a protestáns szellemi 
erők intenzivebb kifejtése s a nemzeti élet iránvzására 
gyakorolt fokozottabb befolyás érdekében várható a reform 
végrehajtásától. Legalább is nem volna az remélhető abban 
az arányban, melyben az ellentétes eszmeáramlatok is 
okvetlenül érvényesülnének. Bizonyos izoláltság állapotát 
kedvezőleg segíthetné tán elő a reform, de ez nem volna 
az a kulturális vérátömlesztés társadalmi intézményeink 
minden rétegébe, mely a protestantizmus közművelődési 
hivatását kell, hogy áthassa. Protestáns felekezeti jogaka-
démiáink természetes fejlődését nem egy dogmatikusan 
elhatárolt téren, de minden oldalú kihatásában kell széles 
alapon koncipiálnunk, s ez csak úgy érhető el, ha a 
magasabb általános kultura eszményeihez simulva, az 
egyetemi oktatás fokozatos dekatholizálásán működünk 
a nélkül, hogy a protestáns tudományosság hierarchiáját 
segítenénk megalkotni. Ebben a törekvésben a protestáns 
tanügynek nincs jobb szövetségese a modern állam szabad 
és felvilágosult eszméinél, épen a jogi szakoktatás terén, 
szemben azokkal a tradicionális irányzatokkal, melyek a 
katholikus kánonjog tételei feltámasztásából nyerik táp-
lálkozásukat, s az állam politikai átalakítását tűzik ki 
célul minden vonalon. Ebben a küzdelemben az autono-
mikus szempontok merev hangsúlyozása gyöngítését szol-
gálná inkább, mintsem erősbítését a protestáns érdekeknek, 
szárnyát szegné terjeszkedése azon eszközeinek, me-
lyek az eszmék közösségében találják föltételeiket. Pedig 
egyedül ezek vannak hivatva nagy és egyetemes nemzeti 
kultnrát teremteni, melynek termékenyítő hatása legyen a 
közéletre s a nemzedékek nevelésére. 

A jogi államszigorlati bizottságoknak az egyes 
jogakadémiák székhelyén való felállítása, a mint az új 
rend tervezi, tehát még ha a királyi táblák személyzeté-
ből kiegészíthető lenne is elegendő képzett taggal, legjobb 
esetben egy végzetes partikulárizmus első láncszemét ké-
pezheti. mely idővel az állami jogegység felekezeti és 
nemzetiségi szétmorzsolódására vezethet, de aligha erősít-
heti a protestáns szellemet. Nem lehet elvitatni, hogy 
azok a nagy kulturmozgalmak, melyek a müveit nyugati 
nemzetek társadalmában mind szélesebb gyűrűket vetnek, 
nagy befolyással voltak és vannak a jogeszmék kiképző-
désére. A köz-, a magán- és büntetőjog általános és rész-
letes tanai, a nemzetgazdaságtan és a politika ma már 
mind kevésbé képesek betömni a rést, melyen át a fele-
kezeti és osztályfelfogás egész gondolkozási világa" széles 
nyomokon tódul be a tudomány eszmekörébe.1 A jog-
élet egységét minden időben az állam politikai kiépí-
tése egyik hathatós eszközének tekintették. Nem lehet-e 
tartani attól, hogy a jogi szakoktatás széthúzó irányzatai, 
a képesítés ügye kiszolgáltat asa a felekezeti tanintézetek 
autonómiájának, bomlasztó hatással lehetnek a magyar 
állam nemzeti egysége intézményeire is, és lassanként 
meglazítják azokat a garanciákat, melyeket épen az élő 
jogtudat, a jogmeggyőződés közössége, mint a nemzeti 

organizmus ethikai princípiuma tett politikai létünk szi-
lárd kapcsaivá? 

A magyarság jövőjének nagy kerdésével áll tehát 
szoros összeköttetésben a jogi tanulmányok reformja. 
Nem egy incidentális, másodrendű mozzanat ez a nagy 
kulturális feladatok körében, de a politikai önfentartás 
kérdése, állami konzolidációnk és faji összeforradásunk 
eminens érdeke. Jól meggondolandó, vájjon egy nemze-
tiségileg, nyelvben, szokásokban és gondolkozásban annyira 
széttagolt állam mint a mienk, a műveltség eszközei ön-
tudatos, célszerű irányzatában és terjesztésében kiadhatja-e 
kezéből azt az erőt, melyet azon faktorok éber ellenőrzé-
séből merít, a mik az államéletben hivatva vannak a 
polgári foglalkozásokra való képesítés, a hivatalos állam-
hatalom imperiumában valój részesítés módjait megszabni 

De talán még mélyebbre ható intézkedés az, mely 
a vizsgálati rendszer átalakításával bizonyos rosszúl alkal-
mazott sovinisztikus jelszavak alatt ép a jogtudományok 
tulajdonképeni ethikai diszciplínáit, a politikát és jogböl-
csészetet kívánja háttérbe szorítani. 

A jogtörténeti iránynak a fakultásokon való előtérbe 
helyezése az ellenforradalom valóságos eszköze volt a 
maga idejében, mely a jog és állam történelmi fogalmának 
rendszeres kifejtésével igyekezett a tekintély tiszteletét 
hinteni el a polgárok nemzedékei gondolkozásában. Az 
az iskola azonban, mely csupán a múltban keresi a jog-
intézmények eredetét és kifejlődését, egyoldalú túlzásaiban 
tévelygésekről tévelygésekre vezetett, s csak legutóbb is 
eklatans bukást szenvedett a német birodalmi általános 
polgári törvénykönyv szerkesztésében. 

Viszont a tapasztalati tudományok térfoglalása a jog-
tudomány müvelésében is a munkamegosztást, a tudás 
minden ágának specializációját vonta maga után. Emez 
a jelen, az a mult irányzata. Mindkettő jogosult magában. 
De a kettő között hézag van, mert a jog dogmatikus és 
történeti része mellett helyet kell találni ezen tudomány 
legislativ és politikai része számára is — arra, melv a 
kor exigenciáival társadalmi tekintetben is számol. 

Ám a mai rendszer mellett törvényhozási alkotá-
sainkat a társadalmi reformoknak semmi eszméje nem 
inspirálja. Ugyanakkor, mikor politikai téren az általános 
szavazatjog, az általános tan- és hadkötelezettség beho-
zatala által, gazdasági téren pedig a nagyipar és az ipari 
munkások tömörülése folytán az erőviszonyok napról-
napra változást szenvednek, jogi fakultásainkon tág tért 
nyitnak a történelmi tanulmányoknak, a practicumoknak, 
de a legkisebb körre akarják szorítani a jog kritikájára 
vonatkozó tanokat s különösen a politikát és jogböl-
cseletet. 

Már pedig a legiszlativ és politikai jurisprudencia 
legfontosabb ága épen az, a melynek feladata a hagyo-
mány által reánk származtatott anyagot összehasonlítani 
a tényleges társadalmi állapotokkal s körvonalozni a jog-
nak jövőben szükségessé válandó módosulásait. Jogéletünk 
összes megoldandó reformját az a törekvés kell, hogy 
megszabja, hogy a különböző osztályok fontosságának és 
erőarányainak pontos tanulmányozásából vezessük le a 
jogtudomány jövendő formáira vonatkozó konklúziókat. 
Ebben a szellemi harcban a jogfilozófia világító szövét-
neke nélkül látásunk elsötétül; elvesztjük az egyetlen 
összefogó kapcsot, mely a jogspecialisták nyomán s a 
kenyérkereset érdekei következtében mind mélyebbé való 
szakadást az egyes jogi diszciplínák közt eddig fel tudta 
tartóztatni s gátat vetett annak, hogy a tudomány komoly 
világa merő köznapi routinier-k technikai virtuozitásává 
ne fajuljon végkép. 

Mit jelent a jogbölcselet száműzése arról a polcról, 



melyet eddig elfoglalt? Jelenti a nép jogérzetétől való 
mind nagyobb eltávolodást, a jog ideális eszméje elsat-
nyulását a juriszprudencia üres meslerkéltségével szemben. 
Jelenti a jog, mint társadalmi jelenség felett uralkodó tör-
vények kutatásának ignorálását. Pedig a jogászat egy-
maga még nem képes a gyakorlatnak egy igen nagy szük-
ségletét kielégíteni jogbölcselet nélkül — nem tanít meg 
arra, hogy mily törvényeket alkossunk. Mi több, jogböl-
cselet nélkül nem képzelhető magának a törvénynek 
helyes alkalmazása sem, Hiszen az élet számtalan viszo-
nyaiban az, hogy valami jogos vagy nem jogos, a fölté-
télek egész sorától függ. Egy jog birói megállapítása min-
dig ex post facto történik és minden egyes jogviszonynak 
saját törvénye van. Ezt a biró nem rászabja az előtte 
forgó esetre, hanem abból hüvelyezi ki. A birói ítélet nem 
egyes jogvita önkényes eldöntése, hanem a jog eszméjé-
nek kifejtése két egyén egymásközti viszonyából, — szóval 
minden jogviszony kifejezése egy szinthezis. 

A felett lehet vitatkozni, hogy egy jogbölcseleti me-
thodus, ügy a mint kifejtetik, helyes-e vagy nem ? De 
tagadni a jogbölcselet szakképző jelentőségét, visszadobni 
az ósdi rekvizitumok lomtárába, a legveszedelmesebb 
irányzat a jog- és államelmélet terén, mert a hatalom és 
érdek szuverénitását, a tudományos opportunizmust, a 
paragrafusokon való kérődzést proklamálja az ész és 
igazság felett s a jogszolgáltatás erkölcsi és ethikai alap-
jait bontja meg. 

Nagy jelentőségű kérdések ezek, melyek a legnagyobb 
mértékben követelik a publicisztika figyelmét a jogtanítás 
célbavett módosítása iránt. Helyrehozhatlan kár volna, ha 
nagy és kockázatos reformok a nélkül lépnének életbe, 
hogy az arra hivatott szélesebb körök részéről is meg-
vitatást nyernének. Nézetünk szerint mindezek égető kér-
dései az egyetemi oktatásnak, legcélszerűbben a létesí-
tendő harmadik egyetem felállításával kapcsolatban lettek 
volna megoldandók. De talán a tervezet be nem vallott 
célja ép a harmadik egyetem kérdésének bizonytalan időre 
való elodázása. Ily körülmények közt lehetetlen azzal a 
bizalommal néznünk az egész reformmű felé, mint a 
melyet a cikkünk elején vázolt kiindulópontok és egyes 
intézkedések valóban megérdemelnének. 

Várnai Sándor. 

T Á R C A . 

M ú z s á m h o z . 
Te vagy nékem, óh költészet, 
Legkedvesebb, hü barátom, 
S bárha ritkán látogatsz meg : 
Ezt a bűnöd megbocsátom. 
Mert a mikor viszontlátlak, 
Szabadítóm vagy te nékem! 
Búbarázdált homlokomról 
Letörülöd verejtékem. 

Csak te vagy hű bajban, vészben, 
Mikor elhagyatva állok, 
S cserbenhagyva kinevetnek 
Álnoklelkű jó barátok! 
Engesztelőn szólsz te hozzám, 
Csalódások hogyha jőnek: 

Legédesebb boszü lesz, ha 
Megbocsátsz a vétkezőnek! 

Ha az élet búja-gondja 
Kétely örvényébe csábít, 
S sülyedőben életsajkám: 
Vigasztaló szód megállít; 
S mint a gyermek jó anyának 
Intelmére : elcsitúlok, 
És hitemnek édes útján 
Új erővel elindúlok. 

S ha elmondhatom tenéked, 
A mi lelkem földre vonja, 
Mint a záport síró felhő: 
Megkönnyebbül szívem gondja. 
S a kiengesztelődésnek 
Rám mosolyog szivárványa, 
S képzeletem végtelenbe 
Ragadja a vágyak szárnya. 

S ott röpülök már tevéled 
Téréin a végtelennek, 
Hol a csillagok születnek 
S millió napok kerengnek. 
S létük titkán elmerengve, 
Míg közöttük tovaszállok, 
Mint ha felszáll mély fakó köd : 
Sorra fejtem nagy talányok! 

S bárha véges éltem útja, 
Létem örök voltát sejtem, 
S a dicső hármoniában 
Törpeségem elfelejtem ! 
S kinek nevet nem találok, 
Érzem, lelkem rejtekében, 
Ki elébem is tűzött célt 
A teremtés nagy müvében! 

És ha újra földre szállok, 
Szebben mosolyg rám a róna, 
S mintha minden sziklabérc egy 
Áldozati oltár volna! 
S lelkem összhangját nem sérti 
Millió lény küzködése; 
Mert tudom, hogy mindez álom, 
A természet szívverése! 

És leborúlok Előtted, 
Világok nagy alkotója, 
Kinek örök szeretete 
Csüggedő szívem megóvja. 
S míg dalommal égbe szállok 
S rám mosolyg az édes Múzsa: 
Homlokom az áhítatnak 
Glóriája koszorúzza. 

Szalay Károly. 



24. szám. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Miért nines több eredménye prédikálá-
sunknak ? 

(Folytatás.) 

Egyik ép oly egyszerű, mint megkapó beszédjében 
említést tesz Moody egy vallásos összejövetelről, a melyen 
egy parasztasszony egy hosszadalmasan imádkozó férfit 
hirtelen ezekkel a szavakkal szakított félbe: »De hát kér-
jen már valamit! És ki tudja, hogy ha a mi prédiká-
ciónkba szabad volna közbe szólani, nem kiáltaná-e nekünk 
is oda' egyik-másik hal lgatónk: »De hát mondjon már 
valamit ; általános frázisokból már eleget hallottunk !« — 
Azt nem lehet kívánni, hogy hallgatóink egész prédiká-
ciónkat elmondani tudják, de annyi tény, hogy minél több 
benne a reális gondolat, annál inkább bevésődik az az 
emlékezetbe. Tar ta lmas dolgok maradandók. 

De az még a kisebb hiba, hogy a frázis meg nem 
ta r tha tó ; azonfelül azonban életet sem ád, inkább álmosí-
tólag, sőt öldöklőleg h a t f s csak arra való, hogy benső 
ürességet bizonyos külső mázzal vonja be. J a j nekünk, 
ha ajkainkon az élet igéi üres frázissá, poshadó vizzé, 
Ízetlen sóvá váltak, — mert nincsen olyan erős méreg, 
a mely a lelki életet oly biztosan és gyökeresen megölné, 
mint a szent dolgok felett való frázi'-sá lett beszéd! S 
ne ámítsuk magunka t : hallgatóink, — még a legegy-
szerűbbek is, sőt talán ezek még inkább, — e tekintet-
ben finom megfigyelő tehetséggel bírnak. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy ellenünk talán mindjárt a kép-
mutató vádjával fognak fellépni, hanem — a mi talán 
még rosszabb — ez által mind jobban és jóban meg-
erősíttetnek ama tévhitükben, a mely öntudatlanul is ott 
rejtőzik vérükben s lelkükben, hogy t. i. a mi beszédünk 
tulajdonképen csak aféle szóbeszéd s hogy arra igazán 
senki sem gondol, hogy a hallottakat az életben talán 
komolyan vegye. S épen az a szellemi halála a mi gyüle-
kezeteinknek, a mi miatt sokat sopánkodunk, hogy nem-
csak hogy az Isten igéjének igaz voltát in thesi tagadják, 
hanem in praxi is ahhoz szoktak már az emberek, hogy 
Isten szent szavát csak aféle vallásos beszédekre való 
thémák gyűjteményének s bizonyos já tékszernek tekint-
zék, a melynek azután a mindennapi életben semmi 
hasznát sem lehet s nem is szokták venni. Hogy azután 
ezért a balvéleményért, — a mely szerint t. i. az Isten 
igéje a gyakorlásra, a teljesítésre s ál talában a minden-
napi életben való alkalmazásra nem szükséges, — meny-
nyire terheli a felelősség a prédikátorokat, azt most nem 
ku ta tom; azt azonban nehéz volna eltagadni, hogy az 
üres papi frázisok, legyenek bár azok bibliailag oly kor-
rektek, s tan tekintetében oly orthodoxok is, nemcsak hogy 
nem elég erősek arra , hogy az ilyen szellemi halált le-
győzzek, de sőt annak siettetéséhez maguk is hozzájárul-
nak. S az orthodox frázisok e tekintetben még rombo-
lóbbak, mint a racionalisztikusok. 

Fölösleges dolog a frázisnak fogalmi meghatározá-
sát adni. Vannak dolgok, a melyek akkor a legérthetőbbek, 
ha őket nem definiáljuk. Egészséges érzékkel egyes dol-
gokat jobban ismerhetünk meg, mintha rájok vonatkozó 
logikai abstrakciókba bocsátkozunk. Köztünk s hallgatóink 
között egy finom érzékhuzal van, egy neme a villa-
mos á ramnak , a mely által hallgatóink szívünk benső 
verését is megérzik. S mihelyt észreveszik, hogy mi 
magunk — nem mondom, hogy egészen nem, de legalább 
nem komolyan élünk abban s a szerint, a mit vasárnaponként 
oly hévvel hirdetünk, a nép érzéke a mi szavainkat tüs-
tént frázissá degradálja, — és ki vehetné ezt neki rossz 
néven ? Ámde szavunknak hallgatóink ezen ösztönszerű 

érzése által frázissá való ledegradálásával a mi prédiká-
ciónk eredménytelensége pecsételtetett meg! 

Hogy szabadulunk meg azonban a frázistól, mag-
vetésünk ezen mérges ragyájától ? A mennyire én a do-
logba belátok, csak úgy, ha bensőleg igaz emberek leszünk. 

Allásuukat, melyet manapság oly sok üres fejű fickó 
gyalázni s képmutatás vádjával illetni merészel, az ilyen 
szemrehányások s közönséges rágalmak ellen egészen 
erélyesen védelmeznünk kell. Gyűlöletből s az emberi 
szív hiányos ismeretéből kifolyólag ma sokat dobálóznak 
ellenünk a képmutatás vádjával még ott is, a hol annak 
semmi helye sincs Mert nagy a különbség a képmuta-
tás között és a között, hogy valaki bensőleg nem egészen 
igaz. Az első öntudatos valami; a ki képmutatóskodik, 
az egyenesen a saját meggyőződése ellen beszél; — utóbbi 
pedig többnyire jóhiszemüleg hibázik, vagy az által, hogy 
nagyít, szertelenné lesz, hamisan idealizál, sötéten fest 
stb., vagy hogy olyas valamit mond magáének, a miről 
csak gondolja, hogy bensőleg bir tokában van. A mily 
jogos részünkről, hogy a képmutatás vádját erélyesen 
visszautasítsuk, ép úgy meggondolandó másrészről az is, 
hogy vájjon ha szavaink Isten elé állíttatnának s a szent-
ség mérlegére té te tnének: elháríthatnók-e magunkról a 
benső igaztalanság vádját i s ? 

Vegyük például — hogy a legkülsőbbről induljunk 
ki — a temetési beszédeket, a melyekről, sajnos, ma mar 
úgy szoktak beszélni, hogy — »temetési beszéd, hazug 
beszéd!« Hallhatni olyan temetési beszédeket, és pedig 
nem csak a racionalisztikus lelkészektől, a melyeknél az 
ember igazán nem mer feltekinteni, mert attól fél, hogy 
a jelenlévők arcáról a halottra pazarolt dagályos dicsére-
tek tagadását fogja leolvasni. Az emberek persze az ilyen 
»boldoggá avatásokat* nagyon szívesen veszik, de — ne 
ámítsuk magunka t ! — igaz az is, hogy mi az ilyenek 
által hitelünket játszuk el. Azok a hallgatók ugyanis az el-
hunytat rendszerint jobban ismerik, mint mi, s két eset 
áll elő : vagy gondolkoznak a temetési beszéd felett, mi-
alatt azt az elhunyt életével összevetik s hogy ez által a 
lelkész szavahihetősége előttük nem növekszik, nagyon 
világos dolog; — vagy pedig, s ez a gyakoribb eset, 
nem reflektálnak rá s akkor mi az e redmény? Semmi 
más, mint hogy az a véleményt, ver gyökere szívünkben, 
hogy a lelkész szava csak aféle üres beszéd ; a szűk 
kapuról s a göröngyös útról való beszéd csak aféle szó-
lásforma az! ember eljuthat az égbe a nélkül is, hogy 
élete a bűnbánatban , a hitben, megszentelésben való élet 
legyen, mert hiszen a tisztelendő úr a temetések alkal-
mával sok olyan embert mond »boldognak«, a kiről min-
denki tudja, hogy nem épen szent életet folytatott. És 
sok más halotti ünnepi beszédnél a hallgatókon hasonló 
érzelmek vehetnek erőt. Az szükségképen kell, hogy a 
gyülekezetet megtéveszsze s a lelkész szavait frázissá 
degradálja, ha egyszer az égbe vezető utat a Szentírás 
értelmében egész komolysággal »keskenynek s fárasztó-
nak* mondjuk, máskor meg az üdvözülést olyannak tün-
tetjük fel, a mely mintegy magálól értetődő valami min-
denkire nézve, mihelyt elhalálozik. 

Hasonló eredménye van a túlzottan sötét színezésnek 
s az erős korholásnak is. Eltekintve attól, hogy ez sok 
elkeseredést szül, a mi nem hat javitólag, másrészt ahoz 
szoknak általa a hallgatók, hogy a gonosz világ s a rosz 
idők feletti panaszokat csak bizonyos az egyházi beszéd-
től elválaszthatatlan szónoki hyperbolának tekintsék, a 
mi hát azzal együtt jár s a mit természetesen annál 
kevésbé kell komolyan venni, mert hiszen maga a pré-
dikátor is s családja azzal a szidalmazott világgal egész 
jó viszonyban van. — Minden korholó szó frázissá válik, 



mihelyt mi magunk nem törekszünk komolyan arra, hogy 
az általunk kárhoztatott hibákat legalább a mi saját éle-
tünkből s házunkból kiküszöböljük. Minél érettebb lesz az 
ember, annál inkább belátja azt, hogy a szitkozódás nem 
vezet célhoz s annal inkább tartózkodik az általános je-
remiádoktól. Ha a korholás fejére akar ütni a szögnek, 
úgy azokat a speciális bűnöket kell ostoroznia, a melyek 
hallgatóiknál gyakran előfordulnak s a melyek ellen 
mi magunk már győzelmes hadjáratot viseltünk. A kinek 
például kapzsiság tekintetében nem épen tiszta a lelkiis-
merete, az jobban teszi, ha a kapzsiság ellen nem tart 
filippikákat; s a ki maga fényűzően s mulatozva él, az 
ne igen lövöldözzön nyilakat az elvezet s mulatság ellen. 
Weber, az ő sok igazat tartalmazó, de itt-ott kissé élesen 
birálgató »Betrachtungen über die Predigtweise und geist-
liche Amstführung unserer Zeit« című müvében az 
í r j a : »Alkalmam volt egyszer a \ilágmegtagadásról olyan 
tónusban prédikálni hallani, hogy az embernek kedve lett 
volna a szónoktól megkérdezni, hogy hogyan tudja elveivel 
Összeegyeztetni azt, hogy attól a világtól csak egy fillért 
is elfogadjon, a mivel házát s é etét oly kellemesen s 
kényelmesen berendezze? 

Azon tulajdonok között, a niket Pál apostol egy 
episzkoposznál keres, olt van a aoiypoaüDT} is. E józansá-
got, ezt a körültekintő mérsékletet, mint benső igazságot 
is lehet megjelölni. »A lelkésznek sohasem szabad exal• 
táltnak lennie, — mondja egy helyütt a józan Vilmár; 
»Lehrbuch der Pastoral-Theologie« c. müvében — sem 
fantáziáját nem szabad szerte csapongni engednie.* A 
frázis s a képzeleti mű-produktumok közel állanak egy-
máshoz. Ugyan erre a lapra tartozik az is, a mikor 
ugyancsak e tisztes férfiú arra az apostoli intelemre vonat-
kozólag »Krisztus szolgája jctat6cavi>pw7roc« legyen — ezt 
jegyzi meg: »Annak, a mit hirdetni akarunk, benső igaz 
birtokunknak kell lennie s nem csak holmi ismert s meg-
tanult valaminek; a csak megtanult dolog nem egyéb 
mint az igaztalanság vehiculuma. A mit az ember maga 
még át nem élt, arról ne beszéljen. Ne tűntesse fel magát 
ügy, mintha olyanokat élt volna át, a miket még át sem 
élhetett, hanem legfeljebb csak theoriailag elsajátított. 
Az olyan bizonyságtétel, a mely nem tapasztalaton ala-
pul, tátong az ürességtől. Az ember elméletben lehet 
teljesen orthodox a nélkül, hogy a hit igaz lényegéről 
csak halvány fogalma is lenne.« — S egy másik férfiú, 
a bölcs Löhe: »Evang. Geistlichen< c. művében ugyan-
csak az e téren fenyegető veszélytől óva így beszél : 
»Egy csekély, vagy középtehetségű SÍ ónoknak nem szabad 
úgy beszélnie, mint a nagytehetségűnek, fiatalnak nem 
úgy, mint öregnek, újoncnak nem úgy, mint réginek, a 
nem tiszta lelkiismeretű férfiúnak nem szabad úgy, mint 
annak, a kinek tiszta a lelkiismerete,« Hofacker, Ahlfeld, 
Harms vagy Löhe szavai, olyan szónokok szájában, a 
kik bensőleg nem állanak azon a magaslaton, a melyen 
az Isten e hű szolgái állottak, frázissá sülyednek le, a 
mint általában a más modorának utánzása s az idegen 
tollakkal való ékeskedés mindég a belső igaztalanság 
kinyomatával bír s ez nem is az az út, a mely a hatá-
sos prédikáláshoz vezet. Maradjunk m meg — föltételezve 
természetesen az elénk kitűzött cél felé való komoly 
törekvést — mindég az azon időbeni benső fejlettségünk 
korlátjain belül; adjuk azt, a mi csakugyan sajátunk s 
mint bensőleg igaz emberek sohasem erőlködjünk általános 
frázisokban olyas valamit tulajdonunknak feltüntetni a 
minek nem vagyunk birtokában; ne lépjünk fel túlzott 
igényekkel, a minőket talán magunk sem tudnánk kielé-
gíteni; ne követeljünk szerfölötti fogadalmakat, a minő-
ket magunk sem tartunk meg; —szóva l , legyünk benső-

leg igazak; s ügy a mi megvilágosodottságunk, tapasztala-
tunk, a mi Istenben való benső s külső életünk mértéke 
arányában bizonyos relatív áldás is fogja prédikációinkat 
követni. Minden kétséget kizárólag áll az, hogy egyes 
tiszteletreméltó racionalisztikus lelkészek prédikációból több 
reális áldás áradt ki, mint, mint sok orthodoxéból 
Miért ? Mert azok tényleg bennök bírták azt, a mit 
másoknak nyúj tot tak; mert szívük, életük összhangban 
állott szavaikkal s ők ismeretük mértéke szerint hívek 
voltak önmagukhoz. Egy csekély darabja az isteni igaz-
ságnak igazán mint erő felfogva és alkalmazva több éle-
tet képes teremteni, mint az istenországa titkainak széles-
ségéről, hosszúságáról, mélységéről s magasságáról való 
összes dagályos frázisok. 
(Folyt, köv.) Paulik János. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
A berlini ev. prot. templomépítésröl érdekes és ta-

nulságos iratot bocsátott közre a minap Bolton fő egy-
házi .tanácsos, mely statisztikai adatokkal beigazolva 
lényegében véve Sulze dresdai lelkész alapelveivel egye-
zik. Dalton hangsúlyozza, hogy az utolsó évtizednek min-
den templomepítési buzgalma dacára a német főváros 
templomhiányán máig sincsen segítve, s kimutatja, hogy 
a tömeges bevándorlás folytán legalább is még 50 s 
évenként 5 új templomra volna szükség, mely esetben 
10 ezer léleknek volna Berlinben egy-egy temploma. Ezzel 
szemben a prot. templomépítési egyesület elállott az ön-
álló templomok építésének tervétől s megelégszik a gyü-
lekezeti házak és diakonissza-stációk szaporításával. Dal-
ton szerint ugyanis Berlin 1,353.093 prot. lakosságának 
van ma 73 temploma. A város központján van 167,530 
léleknek 22,422 ülőhelye, vagyis 7 ]/2 személyre esnék 
egy ülőhely. A többi 54 templomban 31 lélekre esik 1 
ülőhely. Felette érdekes a lélekszám apadása a belvárosi 
gyülekezetekben. íme néhány példa : 

1899 1890 1866 
Nikolai temploma: 5.000 9,678 12.723 lélek 
Péter temploma: 10,000 14,783 18,000 
Mária temploma: 3,000 5,962 10.524 
Dorottya temploma: 12,000 17,730 14,000 » 
Lujza temploma: 27,400 31,072 33,000 
Friedrich Werder t.: 3.000 4,300 7,270 
Újtemplom: 8,428 Í9,001 14,159 
Zsófia temploma: 27,330 29,338 30.000 
Szt Hároms. templ.: 16,400 20.514 18,000 

A gyülekezeti tagok leiekszáma s az ülőhelyek 
száma következőleg oszlik meg: A János-templomnak 
70 ezer lélekre van 1250 ülőhelye, az András-templom-
nak 55 ezerre: 1400. a Bertalan-templomnak 40 ezer re : 
1400, a Tamástemplomnak 59 ezerre: 1250, a Siontem-
plomnak 72 ezerre: 1710, a kereszt-templomnak 120 ezerre 
1450, a Lázár-templomnak 37 ezerre: 600, az Emaus-
templomnak 102 ezerre: 2500, Getsemáne-templomnak 
63 ezerre: 1600, az üdvözítő-templomnak 50 ezerre: 
1350 ülőhelye. 

Az elővárosokban az arány a következő: Pankov-
ban van 15,500 léleknek 609 ülőhelye, Lichtenbergben 
33,000-nek 300, Stralau-Treptowban 5800-dak80, Schwar-
zendoríban 5000-nek 100, Charlottenburgban 85 ezer-
nek 1736, Rindorfban 72 ezernek 800, Weissenseeban 



30,336-nak 164 és Schönebergben 75 ezer léleknek 1800 
ülőhelye. 

Egy-egy' ülőhelynek ára az újabb templomokban a 
következő: Máté templomában 87'52 márka. Márk: 236 82, 
András : 14393, János : 252, Lukács: 182-32, Tamás : 480, 
Golgotha: 300, Sión: 232. 12 apostol: 258, Hálatemplom: 
339'56, Kereszttemplom: 415'86, Béketemplom: 247'04, 
Áldás: 155-56, Pál: 500. Üdvözítő: 30043 , Luther : 396.62: 
Kegyelem : 688*67, Frigyes: 675, Vilmos : 3977 "27. György : 
695 45 s a dómban 5102-04 márka. 

A szász egyházi értekezlet április 26-án tartotta 
Chemnitz városában 3-ik rendes évi közgyűlését. Az első 
előadást Eerrmann marburgi tanár, az ismert nevü rend-
szeres theológus »pápás és prot. erkölcsiség* címmel, tar-
tott mely e napokban önállóan is megjelenik. Majd Sulze 
dresdaí lelkész »egyház szervezetünk hiányairól* érteke-
zett. A gyülekezeti lelkipásztorkodást szervező tételeiből 
kiemeljük a következőket: A gyülekezet felelős azért, hogy 
abban megmentessék az. a mi megmenthető. Egyházszer-
vezetünk beismerte, hogy a lelkészek a gyülekezeti kép-
viselők segítsége nélkül e feladatot meg nem oldhatják. 
A gyülekezet által választott képvisélőknek lehet csak a 
lelkipásztorkodáshoz szükséges tekintélyük. Csakis a kisebb 
területekre osztott gyülekezetekben (és nem a nagy pa-
rochiákban) lehetséges a személyeknek oly ismerete és 
összpontosítása, a milyet a lelkipásztorkodás megkíván. 
A segédeknek gondos megválasztása a lelkipásztorkodás 
számára egyetlen óvószer az egyháziatlan elemek távol-
tartására. A szuperintendensek legyenek gyülekezeteik, a 
lelkészek diőcéziseik lelkipásztorai. Az egyházkormány-
zati hivatalnak a lelkipásztorkodássai való összeköttetése 
evangéliumellenes. Mint látjuk, e javaslatok a lelkipász-
torkodás szervezéséről hasonlítanak azokhoz, a miket 
Görömbei Péter esperes honosított meg presbyteriumával 
oly sok áldással Kállóban. 

A württembergi lelkészi értekezlet is május 3. Stutt-
gartban tartott gyűlésén érdekes kérdésekkel foglalkozott, 
így Plank esszlingeni városi lelkész »a lelkésznek a szociális 
kérdéshez való viszonyát« fejtegette behatóbban. Majd 
tárgyalta az öngyilkosok temetésének s a hullaégetésnek 
kérdését. Az elsőre nézve kimondatott, hogy a beszámít-
ható állapotban lévő öngyilkosokat »ohne Sang und 
Klang«, csupán csak imával és rövid beszéddel kell a lel-
késznek eltemetnie. A beszámítás megállapítása azonban 
nem kizárólag az orvosokra bizandó, mivel közülök a 
legtöbben pathológiailag ítélik meg az öngyilkosokat. Még 
élénkebb vitára szolgáltatott okot a hullaégetés kérdése, 
a mire nézve eltérő az eljárás Németországban. így p. o. 
egy badeni lelkész ornátusban fungálhat (mint p o. legújab-
ban Heilbronnban és Kannstadtban) a hullaégetés aktusánál, 
míg Württembergben nem. Az egyháznak helyes álláspontja 
e kérdésben meg van nehezítve az által, hogy annak védői a 
70-es években beszédeikben és irataikban gyakran egyház-
és keresztyénellenes álláspontot foglaltak el. A temetkezést 
mint keresztyén szokást támadták. A kérdéstől távol kell 
tartani minden dogmatikai elemet. Tény az, hogy a hulla-
égetés nem ellenkezik az Írással vagy a mi hit vallásos 
könyveinkkel. A hullaégetés mozgalma magában véve nem 
az egyházellenes érzületnek a jele, csakis az egyházi 
funkció kívánása vagy elhagyása teszi azzá. A temetkezés 
azonban kellő pietással őrzendő, mivel Krisztus eltemeté-
sének analógiájára a szerint íejlődött ki a keresztyén ter-
minológia." De azért nem szabad azt dogmatikailag szük-
ségesnek vallanunk. Crematóriák és fakultatív hullaégetés 
ellen nem lehet az egykáznak kifogása. Itt a pápás egyház 
1892. évi tilalmát túlságos dogmatikai rigorizmusánál 
fogva a prot. egyház nem követheti. Meg kell maradnunk 

az evang. szabadságban. A változott viszonyokkal egy-
házunknak is számolnia kell. A megáldás az égetés előtt 
megy végbe, mert már az ízlés szempontjából is hely-
telen beszélni vagy imádkozni elégetett pormaradványok 
fölött. 

Valóban örvendetes, hogy Németországban a hulla-
égetés kérdésében is tisztázódnak az eszmék. 

Az ev. egyesület ápr. 26. stuttgarti értekezletén 
Kopp dékán »a laikusok jogairól és kötélsségeiről* érteke-
zett »az evang. egyházban.« Arra utalt, hogy a laikusok 
századunkban önálló és befolyásos állást nyertek az egy-
házban, a mi az egyetemes papság elve alapján haladás-
nak veendő az ev. egyházban. Az ev. keresztyén a maga 
kegyelmi állásában bármely emberi közbenjárótól független. 
Az egyház kormányzásának is részesei a laikusok, sőt 
ők alkotják a többséget a gyülekezet tanácsában s felében 
vannak képviselve a zsinatokon. Hogy azonban mindez 
üdvére szolgálhasson az evang egyháznak, meg kell becsül-
niük a laikusoknak e jogaikat, s szorgalmasan kell for-
golódniok az azokkal járó kötelességekben. Gyakorolniok 
kell az egyetemes papságot saját házaikban és életükben 
imádkozással, áldozatkészséggel és tanítással. Valóban 
helyes meghatározása a laikusok jogainak és kötelessé-
geinek,/ a melyekből a mi egyházi vezérembereink is tanul-
hatnának. Valódi »világi« vagy »királyi papokra* van 
nekünk is szükségünk magyarhoni prot. egyházunkban! 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

Kalászok az amerikai egyházi élet mezejéről. 
Úgy olvassuk szerte a lapokból, hogy a jövő esz-

tendőt. mint millenáris évet, nagy ünnepélyekkel fogja 
megülni — a róm. kath. egyház. Világszerte díszmiséket 
tartanak, vallásügyi kongresszusokra jönnek össze, sőt a 
pápa már ki is publicáltatta, hogy a ki Rómába elza-
rándokol, négyszer elmegy a vatikáni templomba s ott 
húszszor misét hallgat, annak teljes bűnbocsánat adatik. 

Pedig hát hiába akarná és szeretné Róma lefoglalni 
magának a keresztyénség új évezrede kezdetének ünnep-
lési jogát. Megüli azt a protestáns Amerika is. Az igaz, 
hogy nem csillogó külsőségekkel, nem parádézással, ha-
nem olyan intézmények, alkotások létesítésével, melyek 
valóban megfelelnek a protestantizmus szellemének, s 
mi ezzel teljesen egy, a Krisztus igaz és tiszta tudományú 
lelkének. Vegyük csak sorba az egyes prot. egyházak 
alkalmi programmjait. 

Itt van a methodista egyház, mely egyike az ame-
rikai prot. felekezetek leghatalmasabbikának. Ez egy nagy-
szerű, külső és belső berendezésében óriási, szinte mond-
hatni páratlan prot. egyetem feállítását vette tervbe a 
20-ik század kezdete alkalmából. Az egyetemet Washing-
tonban szándékoznak felállítani, az összes, 5 külön egy-
házi organizációt alkotó methodista felekezet közerejével, 
írtam már egyszer róla az Egyetértésben s jeleztem, 
hogy ez aligha fog mögötte maradni a Mátyás-féle budai 
egyetemnek. Tessék elképzelni! Tíz millió dollárt, vagyis 
kerek 25 millió forintot akarnak e derék prot. felekezet 
tagjai összehozni ez egyetem céljaira. Micsoda kicsinyes-
nek tűnik fel előttem e mellett az a vergődés, mely otthon 
a debreceni prot. egyetem létesítésére irányul. Nem hiszem, 
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hogy az amerikai methodisták száma kitenne annyit, mint 
a hazai reformátusság száma. De ha kitenne is, ők 50-szer 
annyit akarnak és fognak is egy év alatt összehozni, a 
mennyit mi 50 év alatt sem tudunk ! 

A terv, mely szerint ez épületet építik, szintén igazán 
amerikaias. Előállott egy Henry íves nevű derék mérnök 
s letette a zsinat asztalára a kész terveket. Ingyen készí-
tette azokat. Hasonló munkáért 10,000 dollár tisztelet-
díjra tartana igényt. Egyházától azonban nem fogad el 
semmit. Az építés költségeit két millió dollárban, azaz 
öt millió forintban kéri megállapíttatni. A zsinat elfogadja. 
Alig egy hónap lefolyása után a pennsylvaniai methodis-
ták bejelentik az építtető bizottság elnökénél, hogy az 
egyetemmel kapcsolatos igazgatási palotát és az aulát 
(Hall of Administration) ők fogják saját költségükön fel-
építtetni, elkészíttetni és berendeztetni. Kétszázezer dollárt 
ajánlanak fel e célra. Illinois, Indiana, Maryland és Newyork 
államok követik a nemes példát. Ekképen öt állam metho-
dista hívei teljesen saját költségükön fölépíttetik az öt-
milliós palotát. Ohionak már nem jutott ilyen munka, 
hát ő a tanszékek alapításánál vette kezébe a példaadás 
dicső szerepét. Tizenkét bölcsészeti tanszéket alapított. 
West-Virginiának aránylag szegényebb methodistái 100 ezer 
dollárt ajánlottak az egyetemi alapokhoz. Majd a meth. 
egyház ezer lelkésze tett egy konvent, alkalmával ünne-
pélyes és kötelező ígéretet, hogy egyházközségeik köréből 
egy év leforgása alatt legalább egy-egy ezer dolláros ala-
pítványt hoznak az egyetem céljaira. Ez tiszta dolog, 
hogy egy millió dollarral viszi előbbre a nemes ügyet. 

Ilyen óriási arányú kulturális mozgalommal szemben 
az E.-Államok kormánya sem zárkózhatott el elismerése 
kinyilvánításától. Megnyitotta a létesítendő egyetem ta-
nárai s összes hallgatói előtt a kormány illetve a nem-
zet tulajdonát képező nemzeti könyvtárt, minden múze-
umaival, tudományos és katonai kollekcióival, melyeknek 
összes értékét 32 millió dollárnál többre becsülik. így 
fogja ünnepelni az amerikai methodista proL felekezet 
a keresztyénség harmadik évezredének kezdetét! 

A többi amerikai prot. felekezet tervbe vett hason-
irányú munkájáról legközelebbi levelemben irok. Chicago, 
Illinois (8708) Buffalo). 

Harsányi Sándor, 
ev. reform, missziói lelkész. 

IRODALOM. 
** A Visky Lányok. Regényes korrajz. Irta Babay 

Kálmán. Pápa, Kis Tivadar bizománya. 76 lap, ára fűzve 
40 kr. — A Visky Lányok két évtizedet lefoglaltak maguk-
nak a Mezőföld mult századbeli történetéből. Visky Ben-
jámin enyingi lelkésznek, a mezőföldi traktus esperesének 
nyolc szép leánya szerepel a korrajzban, kik közül hétnek a 
boldogsága, egynek, a nyolcadiknak szomorú esete képezi 
a korrajz egyszerű történetét. A rajz érdekes és tanul-
ságos. Korhű, eleven és szeretettel megírt érdekes képe 

a mult századbeli református egyházi életnek. S noha 
regényességbői vajmi kevés van a korrajzban, de érde-
kesség, előadásbeli élénkség és forró egyházszeretet an-
nál több. 

** Állam. Egyház. Iskola. Teendőink. Irta Csánlci 
Benjámin tiszafüredi ev. reform, lelkész. Debrecen, 1899. 
Különlenyomat a »Debr. Prot. Lap«-ból. 36 lap. — Ez 
a kis füzet is egyik hullámvetése annak az egyházi for-
rongásnak, mely most a református egyházban ország-
szerte tapasztalható. Az emberek terveznek, considerálnak, 
deliberálnak, sajnos, hogy még kevesen cselekesznek. 
Csánki tanult ember és gondolkozó fő. Kissé ugyan elvont 
gondolkozású és rapszodisztikus író, de mélyen járó, eredeti 
és eszméitető. Elvi ellenzője az évről-évre erősbödő állami 
omnipotenciának és lelkes barátja az egyéni szabadság-
nak és az egyház autonómiájának. Ezért nem tart ja 
áldásos törvénynek a kongrua-törvényt, mely gyengíti az 
egyház autonómiáját ; de annál is inkább sürgeti azt, 
hogy az állam istápolja az iskola ügyét. »A mit akar 
adni az állam a lelkészeknek, adja azt azoknak az iskolák-
nak, a melyek kimutatják szegénységüket. És ez állam-
segélyeket növelje évről-évre, állami törvényekben bizto-
sítván azokat. így megmarad a felekezetek markában az 
skola és mégis államosítva lesz az.« A füzetet erős auto-
nomista egyházi szellem hatja át, a mi a kis füzetnek 
egyik legdicséretesebb tulajdonsága. 

E G Y H Á Z . 

Budapesti református egyházunk tanácsa e 
hó 5-én Szász Károly püspök, első lelkész és Ssilassy 
Aladár gondnok elnöklete alatt harminc egyháztanácsos 
jelenlétében ülést tartott, melyben a főgimnáziumi igaz-
gatótanács előterjesztése alapján először a tanárválasz-
tásokat ejtette meg. A természettan-számtani tanszékre 
négy pályázó közül egyhangúlag Ellenei József sáros-
pataki főgimnáziumi tanárt választotta; magyar-latin 
tanszékre Marton Lajos rimaszombati h. tanárt helyettes-
tanárnak, de oly módon, hogy ha addig a rendes tanári 
oklevelét bemutatja, két év múlva újabb pályázat nélkül 
rendes tanári jelleget és fizetést nye r ; a természetrajzi 
tanszék eddigi helyettes-tanárát, dr. Török Tivadart pedig 
rendes tanárrá léptette elő. Majd elhatározta, hogy a 
főgimnáziumba a szokásos fizetéssel iskola-orvosi állást 
szervez s erre a pályázatot június 20-diki lejárattal ki-
tűzte. Kimondta továbbá, hogy a II-dik gondnoki állást a 
f. hó 18-án tartandó egyházközségi közgyűlésen betölti. 
Az igazgatótanács által bemutatott vizsgálati rendet 
jóváhagyta s az egyházmegyei képviselőket megválasztotta. 

A B a l d á c s y - a l a p í t v á n y i b i z o t t s á g a napokban 
tartotta ez évi közgyűlését, melyen Tisza Kálmán elnök-
lete alatt jelen voltak: Antal Gábor, Bartók György, 
Sárkány Sámuel és Ferencz József püspökök; b. Prónay 
Dezső, b. Bánffy Dezső, Szilágyi Dezső, gróf Dégenfeld 
József és Laczkáry Gyula főgondnokok illetve felügyelők; 



Szilassy Aladár, Veszprémy János, Ragályi Béla, Bedő 
Albert, Perlaky Elek, Győry Elek stb. egyházkerületi meg-
bízottak és Staud Lajos alapítványi ügyvivő. A közgyűlés 
jegyzőkönyvileg örökítette meg nébai Szász Domokos 
erdélyi püspök érdemeit és özvegyének részvétiratot küldött. 
Az alapítványi igazgatóság évi jelentése alapján tudomásul 
vette, hogy az alapítvány 1898. évi összes bevétele 
89,384 frt 84 kr., összes kiadása 34,693Trt 03 kr., pénz-
tármaradvánva 54,694 frt 81 kr., az egyes egyházkerüle-
tek osztaléka 3500 frt volt. Jóváhagyta az 1899. évi 
költségvetést, mely 69,409 frt rendes jövedelem mellett 
19,569 frt 78 kr. rendes költséget és 49,839 frt 88 kr. 
tiszta jövedelmet irányoz elő, miből a tulajdon egyház-
kerületeknek egyenként 4—4000 frt, összesen 44.000 frt 
osztalék jut. A számvizsgálat javáslata alapján a pénz-
kezelőknek megadta a fölmentést. Végül az igazgatóság 
javaslatára elhatározta, hogy az alapítványi birtokokon 
mintegy 30 ezer frt értékben új gazdasági épületeket emel-
tet, melyek költségeit a pénztármaradékból és az építési 
% címen megtakarított pénztári készletből fedezi. 

Az országos egyházi közalap végrehajtó bizott-
sága f. hó 7. és következő napjain Dókus Ernő elnöklete, 
Kenessey Béla jegyző előadása mellett és Szász Károly, 
Antal Gábor, Bartók György, Baksay Sándor, Szabó János, 
Molnár Béla, és Ragályi Béla bizottsági tagok jelenlétében 
végezte a kongrua-ívek szuperrevízióját és tette meg ja-
vaslatát a lelkészi fizetéseknek 600, illetve 800 frtra való 
kiegészítésére nézve. A napokig tartott munka nagyságát 
és fontosságát csak az az egy adat is eléggé sejtetheti, 
hogy több mint 1400 lelkészi állásnál kellett a korábbi 
jelentő-ívek és a mult évi bevallás alapján megtenni a 
javaslatot a kiegészítő összegre nézve. A javaslatot a 
junius 14-én összeülendő konvent plénuma fogja végleg 
megállapítani s a kultuszminiszternek beterjeszteni, mert 
a törvény értelmében ez fogja megszabni minden egyes 
lelkészi állásra nézve a kiegészítő összeget. 

Szentesi református egyházunk a valláserkölcsi 
é l e t e m e l é s e v é g e t t a következő javaslatokat terjesz-
tette az egyházmegyéhez megerősítés végett: 1-ször. Hogy 
a vasárnapi istentisztelet alkalmával, az egyházi irodák-
ban a munka szünetel. 2-szor. Presbyterek testületileg 
kötelesek templomba menni a főgondnok vezetése alatt. 
3-szor. Megkívánja tanítóitól, tanáraitól, hogy vasárnap 
templomba menjenek. 4-szer. A hivatalfőnökök felkéretnek 
hogy a református hivatalnokokat istentiszteletre ereszszék 
5-ször. A városi elöljáróság megkerestetik; hogy vasárnap 
istentisztelet alatt a piacon levő csoportosulást tiltsa meg. 
6-szor. Atiratilag megkéri a polgári iskolai és gimnáziumi 
igazgatóságot, hogy a tanulókat tanáraik az istentiszteletre 
elvezessék. 7-szer. Minden vasárnap délután istentisztelet 
tartassék a gyermekek számára, melyen az összes isko-
lások tanítóik vezetése alatt megjelenni tartoznak. 8-szor. 
A szőlők és tanyak között alkalmas helyeken szintén 
istentisztelet tartassék. 9-szer. Újévkor a cselédek számára 
istentisztelet, űri szent-vacsora-osztással tartassék. 10-szer 
Miután a születés a halálozással arányban nincs, elvárja 
az egyháztanács a presbyterektől, hogy e tekintetben lel-
kesítsenek és buzdítsanak. 11-szer. A presbyterek oly 
házasságnál, hol a gyermekek más vallásnak eligértetnek 
tanúk nem lehetnek. 12-szer. Az áldozatkészség fokozására 

egy »Aranykönyv« nyittatik, melyben a jótékony ado-
mányozók nevei beíratnak és minden ó-év utolsó vagy 
új-év első napján emlékül felolvastatnak. 

Lelkészi jubileum. Hajnal Elek ev. ref. lelkész 
karcagi lelkészségének 25-ik évfordulóján, egyházköz-
sége szép ünnepet rendezett, melyről a következő értesí-
tést kaptuk: Istentisztelet után, — melyen az ünnepelt 
lelkész imádkozott és prédikált, az egyház közgyűlést tar-
tott. Lelkészi elnök Madarász Imre ev. ref. lelkész és 
országgyűlési képviselő, megragadó szavakban üdvözlé 
lelkésztársát, ki huszonöt év óta hű társa volt a mun-
kában ; majd a világi h. elnök Papp Elek orsz. képviselő 
adta át lendületes beszéd kíséretében az ünnepeltnek az 
egyház ajándékát, az ezüst kelyhet és az aranybíbliát. 
Közgyűlés után a nők az ünnepelt lakásán adták át a 
szeretet fillérein szerzett ajándékokat, a remek kivitelű 
ezüst írókészletet. Tiszteletét tette továbbá a városnak 
minden testülete, majd minden nevesebb embere, hogy 
örömét fejezze ki a múltért és szerencsét kívánjon a 
jövőre. Délben a nagy vendéglő nagytermében az ünnepelt 
tisztelői lakomára gyűltek össze, melyen számos köszön-
tőt mondtak. 

I S K O L A . 

B u d a p e s t i ref. f ő g i m n á z i u m u n k nagyobb tanulói 
közül mintegy 80-an e hó 4-én kegyeletes hazafias kirán-
dulást rendeztek Isaszegre az ott elesett honvédek sírjá-
hoz. Az ifjúságot Molnár Sándor igazgató, Szalay Károly, 
dr. Purzsinszky Pál és Virág Oszkár tanárok vezették a 
szépen sikerült kiránduláson. Az ifjúság az isaszegi vas-
úti állomástól a honvéd-sirhoz zászló alatt vonult föl. 
Itt a Hymnus eléneklése után Szalay Károly tanár meg-
nyitó beszédet tartott, Gonda László IV. o. t. alkalmi ver-
set szavalt., dr. Pruzsinszky Pál a nap törnetét ecsetelte, 
Schilling Raoul VIII. o. t. szavalt, Molnár Sándor igaz-
gató záróbeszédet mondott s befejezésül a közönség el-
énekelte a szózatot. Az ünnepélyt hangulatos közebéd 
fejezte be, melyen számos felköszöntőt mondottak. 

T a n á r o k s zékfog la lása . Budapesti ref. főgimná-
ziumunknak két új rendes tanára, dr. Horváth Cyrill és 
Szekeres Albert e hó 7-én tartották székfoglalójukat a 
főgimnázium dísztermében. Az ünnepély kezdetén és vé-
gén jelen volt Szász Károly püspök is, ki különben az 
orsz. közalap-végrehajtóbizottsági ülésen volt elfoglalva. 
Az egyháztanácsból dr. Barbás József, Petri Elek, Sigray 
Pál és Szőts Farkas, a tanári karból 8 tag volt jelen az 
ünnepélyen. Szász Károly püspök és Molnár Sándor 
bevezető szavai után dr. Horváth Cyrill, a latin és magyar 
nyelv tanára, olvasott fel gyönyörű részletet most megje-
lent magyar irodalomtörténetéből, mely a magyar husz-
sziták és a magyar renaissance irodalmát jellemzi találó 
vonásokkal, emelkedett szellemben és előkelő stílusban. 
A nagy tetszéssel fogadott kitűnő felolvasás után Szekeres 
Albert, a mértani rajz tanára, tanulságos értekezést tartott 



a gyermekek művészeti érzékének fejlesztéséről, melyben 
sok érdekes psychologiai, pedagógiai és esztetikai reflexió 
kíséretében fejtette ki fölvett tárgyát. A megtartott érte-
kezeéskben mindkét tanár kétségtelen jelét adta mind 
szakképzettségének, mind irói hivatottságának. E helyről 
is szívesen üdvözöljük őket. 

A kolozsvári unitárius fó'iskola újra építése. 
Az unitárius vallásközönség Kolozsvárott új főgimná-
ziumot építtet, a melynek költségei közel félmillió forint-
ban vannak előirányozva s a melynek tervei most érkez-
tek be felülvizsgálat és jóváhagyás végett a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz. Az építkezéshez a kul-
tuszminiszter százhűszezer forint kedvezményes kamatú 
államkölcsönt helyezett kilátásba, a költségek többi részét 
a Berde-féle millós hagyatéknak e célra fordítható ötven-
ezer forintnyi részéből s egyéb alapokból fedezik. Pusz-
tán a telek-kisajátítás 150,000 frtba került, mivel az 
egész környék be volt építve s ezeket az épületeket mind 
meg kellett vásárolni és lerombolni. Az épület maga 
350,000 forintba kerül. Belső berendezését a legmoder-
nebb igényeknek megfelelően tervezték, ügy, hogy az in-
tézetben a dísztermeken kivül benlakók számára is sok 
hálószoba lesz fürdővel és közös ebédlővel, a földszinten 
pedig megfelelő konyhaberendezéssel. Ebben az épületben 
lesz a főgimnázium igazgatójának a lakása is. Az épület 
(melynek terveit Pákei Lajos kolozsvári építész-mérnök 
készítette) diszére válik majd a hajdani fejedelmi város-
nak s méltó hajléka lesz a magyar unitárius valláskö-
zönség egyetlen főgimnáziumának és theologiai akadé-
miájának. 

Értesítés az ág. h. evang. vallástanároknak. 
Több oldalról hozzám intézett megkeresésekre van szeren-
csém vallástanártársaimnak még a következőket szíves 
tudomásukra hozni: Azon kollégáknak, kik értekezletünk 
alkalmából már július 2-án érkeznek Budapestre, szállóul 
a keleti pályaudvarral szemközt levő előkelő, s mégis 
aránylag olcsó » A r a n y sast« ajánlom. Ezen korábban 
jövő kollegákkal való megismerkedés céljából júl. 2-án 
este 8 7 2 órakor a Kerepesi-úton levő Muhr-féle étterem-
ben (szemben a Népszínházzal) ismerkedési estét is ren-
dezünk, melyen mindenkit szívesen látunk. Nem mulaszt-
hatom el egyúttal megemlíteni, hogy — miként privátim 
tudomásomra jutott — az országos középiskolai tanár-
egyesület is júl. 2. és 3-án fogja ez évi közgyűlését Buda-
pestén megtartani. Minthogy pedig az orsz. középiskolai 
tanáregyesület tagjai a mult év óta féljegyre jogosító 
igazolványnyal utazhatnak az egyesület közgyűlésére, tiszte-
lettel figyelmeztetem mindazon kartársakat, a kik vala-
melyik tanári kör tagjai hogy az »Országos középiskolai 
tanáregyesületi közlöny«-t mely a fentiekről egyik leg-
közelebbi számában hoz értesítést, figyelemmel kisérni 
szíveskedjenek. Nyíregyháza 1899. jún. 5. Adorján Ferenc 
főgimn. tanár. 

EGYESÜLET. 
A budapesti református ifjúsági egyesület f. 

hó 1-én Szilassy Aladár közigazgatási bíró elnöklete alatt 
21 tag jelenlétével választmányi ülést tartott, melyen elő-

ször dr. Szabó Aladár titkár jelentése alapján tudomásul 
vette az egyesület életének örvendetes fellendülését. Az 
egyesület a f. év első hetében tartott mindennapi vallá-
sos összejöveteleit nagy közönség látogatta s a Lorántffy Zs.-
egyesülettel rendezett húsvét előtti felolvasásai is nagyon 
látogatottak és emelkedett szelleműek voltak. Az egyesü-
let heti összejövetelein a keddi studens-üléseken a Róma-
beliekhez írt levelek magyarázata, a csütörtöki üléseken 
az ismeretterjesztő előadások, a vasárnapesti vallásos 
összejövetelek mind megannyi hitépítő és a prot. öntudatot 
szilárdító iskolái voltak az ifjúságnak. Az egyesület iro-
dalmi tevékenységének (Ker. Hiradó, Bibliaolvasó Kalauz, 
Traktátusok kiadása) is némi lendülés tapasztalható. A 
társegyesületekkel való közvetlen érintkezés Békésen, 
Komáromban, Török-Szentmiklóson, Eperjesen és Nagy-
Kőrösön szintén az egyesület erősödésének és népszerű-
sége növekedésének a jele. Majd Hamar István pénztár-
nok tett jelentést az egyesület félévi bevételeiről és ki-
adásairól, mi szintén eléggé megnyugtató, bár a prot. tár-
sadalom vagyonosabb tagjai részéről eddig még teljességgel 
nem mutatkozik olyan anyagi támogatás, mint a minőt 
az egyesület megérdemelne. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Garda József nagy-enyedi nyugalmazott theolo-

giai tanár május 31-én élete 67-ik évében Nagy-Enyeden 
elhunyt. A gyakorlati tbeologiának volt tanára közel negy-
ven évig, s az irodalomban egy »Katekhetika« című 
(theol. kézikönyv örökíti a nevét. Özvegye és három fia 
Dezső, mérnök; Samu, tanár"; Kálmán, ügyvéd) gyászolja 
halálát. Béke hamvaira 1 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Dr. Hegedűs Lóránt országgyűlési 

kspviselőt, Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter fiát a 
pápai egyházmegye világi főjegyzőjévé választották és e 
hó 7-én iktatták be hivatalába. — Gladischefsky Károly 
budapesti német református lelkész már a nyár folyamán 
megválik budapesti állásától; a boroszlói ref. gyülekezet 
ajánlatára a német császár boroszlói udvari lelkészszé 
nevezte ki. A mennyire örülünk a kiváló képzettségű és 
nagytevékenységü lelkipásztor e"kitüntetésének, budapesti 
híveivel egyben annyira sajnáljuk a nagybuzgóságú lel-
kész távozását. — A vallás- és közoktatási miniszter 
Walleidinyi Dezső h. tanárt a rimaszombati egyetemes 
protestáns főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. 
— Müller Lajos ref. s. lelkészt és tanárjelöltet a nagy-
körösi főgimnáziumhoz h. tanárrá választotta a fentartó 
testület. — Paikos Endre és Szobonya Isván abauji 
egyházmegyebeli lelkészek 100—100 frttal a M. Protes-
táns Irodalmi Társaság aiapító tagjai közé léptek. — 



Gróf Festetich Gyuláné a Lorántffy Zsuzsánna-egyesület-
nél tavaly tett 300 frtos alapítványát 500 írtra emelte 
és az egyesületi szegény gyermekek számára 30 frt ado-
mányt küldött. 

* A p á r b a j el len. A leghevesebb vérű i f júság, a 
diákság is betelt már a párbajmániával. A Kolozsvárott 
ülésező ifjúsági kongresszus egyhangúlag kimondotta a 
párbaj megszüntetésének a szükségességét. Valamennyi 
szónok megvetéssel szólt a párbajról. A kongresszus egy-
hangúlag kimondotta, hogy az egyetemeken, főiskolákban 
a párbajt korlátozó becsületszékeket állítanak föl, fölira-
tot küldenek az országgyűléshez, hogy a párbajtörvényt 
szigorítsa s a katonákat a párbaj kényszere alól oldja föl. 
Mindezek valóban szép dolgok, de vájjon a gyakorlati 
életben mennyit fognak megvalósítani belőle a bölcsen 
tanácskozó ifjak ? 

* Bismarck emlékiratainak jövedelme. Hogy 
Bismarck emlékiratait megjelenésük után rövid idő múlva 
miért jelezték az utóbbi évek legnagyobb könyvárusi 
eredményének, azt a stuttgarti »Union® könyvkiadó-cég 
most közzétett évi mérlege bizonyítja. Ennek kiadásában 
jelentek meg ugyanis Bismarck memoárjai s a cég 1898. 
évi nyeresége 2 és fél millió márkánál több, s ennek 
oroszlánrészét az emlékiratoknak köszönheti. 

* U l t r a m o n t á n tör t éne t tan í tá s . Az olasz kleri-
kális iskolákban ilyen formán oktatják a növendékeket 
a hazai történelemre: Ki volt Mazzini ? F. »Egy gonosz, 
elvetemedett ember, Istennek és az anyaszentegyháznak 
ellensége.« Ki volt Garibaldi? F. »Egy kalandor, egy 
istentelen ember, nagy ellensége a pápaságnak és a kato-
likus szentegyháznak.« Ki volt Victor Emmánuel és mit 
tett? F. Victor Emmánuel királyt az egyház kiátkozta, 
mert az egyház fejét megfosztotta a világi birtokától és 
örökös rabságra vetette.® Néha napján keserűségük is 
akadt a jó ultramontánoknak, mert történnek ilyesmik is, 
a mi nem régiben esett meg. Ugyanis egy a jezsuiták 
befolyása alatt álló felsőbb iskolában a történelmi tanszék 
megürült s a jezsuiták a pályázatra jelentkező tanárt így 
biztat ták: »Taníthat bátran mindent, kivéve azt a tör-
ténelmi tényt, hogy több pápa emberi gyarlóságból vét-
kezett. Az ilyenen ugorjon át«. A derék férfi így vála-
szolt: »Válasszanak meg kérem valami gimnasztika-tanárt, 
mert én nem tudok ugrálni*. (Cs.) 

* Az a l k o h o l i z m u s elleni küzdelmek Franciaor-
szágban. Az idei tavaszon volt Párisban a hetedik anti-
alkohoüsztikus kongresszus, a melynek szomorú jelentésé-
ből közöljük az alábbiakat. Az utolsó busz év alatt meg-
döbbentően terjedt ez a lelket-testet pusztító vész. 1855 
óta a. szeszesitalmérések száma 133.000-el szaporodott. 
Egész községek mennek lönkre az iszákosság miatt. Mert 
nem csak a férfiak, hanem az asszonyok, sőt a kis gyer-
mekek is iszszák a pusztító »tüzitalt«. Lelketlen anyák 
azzal altatják gyermekeiket. Egész Franciaországban átlag 
30 felnőttre esik egy korcsma, de az északi departe-
ment-okban 16 felnőttre, tehát 4-6 lélekre esik egy. Igazán 
»nemzet-pusztíló« hatalom az alkohol itt. A kongresszu-
son a gyógyításnak két nemét ajánlották. Egyik volna a 
részben való leszoktatás, a másik a szeszes italokról 
való feltétlen lemondás. Ez utóbbi irányzatot a »Kék ke-
reszt* szövetség képviseli, mely egyesült keresztyén erők-
nek a lélekbe vitele által óhajt a bajon segíteni. Munká-

ján itt is van Isten áldása, a mi látszik abból is, hogy 
négy évi fennállása után már 1850 tagot számlál, kik 
közül 450 mint megrögzött ivó volt ismeretes. Nem jó 
volna-e nekünk is munkát kezdenünk ez i rányban? Nem 
is szólva a főváros szomorú viszonyairól, egész vidékeket 
tudunk, a hol szellemi és vagyoni haladást az alkohol 
öl meg. 

* Külmissz ió i mozga lmak . A szász külmissziói 
konferencia évkönyve szerint manapság 367 evangéliumi 
térítő társaság működik. Angligban 90, Skóciában 17, 
Irlandban 5, Németalföldön 16, Németországban 20, 
Sveicban 3, Franciaországban 2, Norvégiában 9, Dániá-
ban 4, Svédországban 5, Finnországban 2, az Egyesült-
Államokban 64, Brit északi Amerikában 17, Nyugot-Indiá-
ban 14, Ázsiában 42, Afrikában 16 és Ausztráliában 41. 
Magyarországot nem sikerült megtalálnunk. De már hozzá 
vagyunk szokva a külföld effajta figyelmetlenségéhez, hogy 
mindig egy kalap alá húznak Ausztriával bennünket. A tár-
saságok évi összes bevétele 54.572,740 márka, Működik a 
társulatok szolgálatában 5874 téritő, 2396 férjes és 3239 
hajadon téritőnő. A benszülött lelkészek száma 4543. Az 
ugyanilyen segítők száma 59,112. A missziók területén 
az úrvacsorával élők száma 1.166,217, az iskolába járóké 
938.143. Ezek azután úgynevezett beszélő számok. 

* Saj tóhiba k i igaz í tása . Lapunk mult számában 
a 354. lap 6-ik sorában: »Ez a néptanítók sibboletje« 
helyett: »Ez a nép ámítók sibboletje« olvasandó. 

P á l y á z a t . 

A budapesti reform, főgimnáziumban a következő 
1899/1900. tanévtől kezdve iskolaorvosi tanári állás szer-
vezése batároztatván el,, erre pályázat nyittatik. 

A nevezett állás az e tárgyban fenálló állami sza-
bályzat szerint lesz szabályozva, s az abban megjelölt 
módszer és kötelességek szerint rendeztetik. 

A tanári fizetés évi 200 forint. 
A pályázni kívánók, tudori és iskolaorvosi mínősit-

vényök bemutatásával f. évi június 20-ig a pesti reform, 
egyházhoz intézve nyújtsák be folyamodványaikat alulirthoz. 

Budapesten, 1899. június 4. 
Szász Károly, 

püspök, első lelkész. 
Kálvin-tér 7. 

P á l y á z a t . 

A dunántúli ev. reform, egyházkerület államilag 
segélyezett pápai ev. ref. főgimnáziumában üresedésben 
levő rajz és rajzoló geometriai tanszékre. 

A megválasztandó tanár köteles a főgimnázium 
bármelyik osztályában a szakmájába vágó, vagy azzal 
rokon tantárgyakat az egyházkerület által évenként meg-
állapított tantárgycsoportosítás szerint heti 20 óraszámig 
tanítani. 



A megválasztandó tanár évi fizetése 1200 frt alap-
fizetés, 200 frt lakbérilletmény, 5 ízben öt évi szolgálat 
után 100 frt korpótlék, a melynél a más intézetben ren-
des tanári állomáson töltött évek is felerészben beszá-
míttatnak, megjegyeztetvén, hogy a megválasztottat az 
egyházkerület idővel magasabb (1400 és 1600 frt alap-
fizetés) fizetési osztályba is sorozhatja. 

A tanszék betöltése a dunántúti ev. ref. egyházke-
rület hatáskörébe tartozván, felhivatnak a pályázni akarók, 
hogy folyamodványukat, keresztelő levelükkel, végzett 
tanulmányaikkal, tanári képzettségüket, eddigi szolgála-
tukat, egészségi állapotukat igazoló bizonyítványaikkal 
együtt 1899. évi július 1-jére küldjék be főtiszt, és méltó-
ságos Antal Gábor püspök úrhoz R.-Komáromba. 

Csak ev. ref. vallású egyének vétetnek figyelembe. 

A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíjintézet-
nek jogosított és kötelezett tagja. 

Állomását a megválasztott tanár 1899. szept. 1-én 
szaktudományához tartozó értekezéssel köteles elfoglalni. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
nem biró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
annak fizetése 800 frt lenne. Tartozik azonban oklevelét 
egy év alatt megszerezni s ha a kívánalmaknak megfelel, 
akkor a rendes tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Pápán, 1899. jún. 1. 

Darányi Ignácz, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. 1 — 2 főiskolai egyházi gondnok. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

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 fóntírt 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 1899—1900. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1899. 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 1899—1900. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1899. május 31-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j e g y z ő . 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezüen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1899. 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 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-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanul ja ; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr Králik Lajos, e l n ö k . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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Gyermekek vallása. 
(Márk 10, 14.) 

Hónapról hónapra hűségesen meghozza la-
punk a vegyes házasságoknak az evangéliumi 
egyházakra bizony szomorú statisztikáját. Minden 
közlemény ú jabb veszteségünkről számol be. 
Sokan már csendes rezignációval nézik a bús 
jelenséget, s törvényül véve a fogyatkozázt, szá-
mítgatják, hogy meddig győzzük még lelkekkel. 
Mások — s hála Is tennek talán a többség — 
keresik a mentséget egyházunk romlása ellen 
tanácskozásokban, rendszabályokban. Sőt tudunk 
többeket, kik meg is kísérlet tek szembeszállni 
a falainkat bontogató vésszel ; de, a mint a mai 
számunkban közölt kegyetlen statisztika mutat ja , 
kevesen lehetnek vagy fegyvereik gyengék. 

Hogy is áll csak a gyermekek vallásának 
kérdése a mi köz tuda tunkban? Nagy általános-
ságban, sajnos, nem sokat törődik vele az evan-
géliumi keresztyén társadalom. De a mikor egyes 
konkrét esetekben fordul elő a kérdés, akkor 
igazán megható az az elvtelenség, a melylyel 
t raktál tat ik a dolog. 

De ennek az elvtelenségnek azért vannak 
dogmái. Ilyen például : hogy az még sem helyes 
dolog, hogy egy családnak gyermekei , a test-
vérek, különböző felekezetekhez tartozzanak, mert 
sok súr lódásra adha tna okot. 

Melyik felekezethez tartozzanak t e h á t ? 
Ha az édes anya tartozik egyházunkhoz, 

hát akkor természetesen az az igazság, hogy a 
gyermek az anyja vallását kövesse, mer t hiszen 
az taní t ja őt imádkozni, s egyáltalán a gyermek 
kedélybeli nevelésének ő a legigazibb a leghi-
vatot tabb nevelője. Vele j á r a gyeémek t e m -
plomba. Ő van a gyermekkel állandóan, míg a 
kenyérkereső apa távol van egész nap, meg nem 
is ér rá egyébként sem törődni, de nem is 
való az férfiúnak, hogy törődjék az effajta dol-
gokkal. 

Ha az apa tartozik egyházunk kötelékébe, 
akkor a dolog természetesen másként áll. Akkor 
a gyermekek okvetlen az apa vallását kell hogy 
kövessék, már a fődogma kedveér t is, hogy 
különböző felekezethez ne tartozzanak. Azután 
meg vájjon nem az atya nevét viselik-e a gyer-
m e k e k ? akkor pedig illő, hogy a vallását is 
kövessék. Es nem a férj-e a család feje, nem ő 
keresi e meg a mindennapit , nem ő teremtetet t -e 
ú r r á és pappá családja fölé? illő tehát, hogy 
vallás tekintetében is ő legyen a fő. Bizony 
szomorú, hogy az ősöknek, kik vért ontottak az 
igaz hitért, ilyen gyengehi tű unokáik vannak stb. 
Ezekkel vagy i lyenforma érvekkel kapacitál a 
római katholikus, a protestáns, az uni tár ius és 
a zsidó. 

A szegény agyonkapaci tál t áldozatok azután 
sóhaj tozhatnak, mikor mindkét fél érveit kény-
telen-kelletlen elszenvedik, hogy hol van hát 
itt az igazság? 

Sehol ! Huhogja a pár ta t lan közönyösség. 
Fiú az apáé, leány az anyáé ! Ez a természetes 
igazság. Ebben az ítéletben megnyugodhat ik 
mindenki, mer t megkapja igazságosan a mi az övé. 

Van immárom három igazság is előttünk. 
Melyik hát az igaz, melyik a követendő ú t ? 
Egyik sem. Pápis ta okoskodás egytől egyig. A 
pápizmus papjai kapaci tálnak így, azoktól tanulta 
el a többi világ. A két elsőnek tagadója a har-
madik, de a két első szintén kizárja egymást. 
Vagy, vagy. Sajnos azonban nemcsak a közvé-
lemény vette át ezeket az elvnélküli elveket, 
hanem ilyenformán kapaci tá lgatunk mi evangé-
liumi lelkészek is. Pedig nekünk ennél különb 
igazságunk kell hogy legyen, nekünk ennél kü-
lönb igazságunk van. 

d Engedj étek én hozzám jönni a kicsiny eket a 
azt mondj 9/ clZ TJr. »En hozzám!« halljátok ezt! 
Nem az a kérdés lényege, az apa, vagy az anya 
vallását követi-e az a gyermek, de az a fontos, 
hogy a Krisztust követi-e. Sem az apja, sem az 



anyja nem fogja idvezíteni azt a gyermeket , 
hanem a Názáre th i Jézus. 

Milyen egyszerű, milyen könnyű el igazodni 
ezeknek az igéknek a fényénél ebben az ember i -
leg igazán nehezen megoldha tó ké rdésben . 
Mennyi tapogatódzástól , tévelygéstől, csalódástól, 
nem egyenes beszédtől kíméljük meg m a g u n k a t 
általa. Es mennyi békét lenségnek, pe rpa tva rnak , 
családi viszálynak és mennyi ká rhoza tnak áll-
ha t juk vele ú t j á t a családban. Es végezet re ez 
az egyetlen, mer t isteni fegyver, melylyel mi a 
a gye rmekek vallása felöli, ez ideig reánknózve 
vereségekkel teljes harco t győzelmesen v ívhat juk 
meg egyházunk é rdekében . 

Abban látom én a mi k u d a r c a i n k n a k okát, 
.hogy eddig vagy nem küzdöt tünk , vagy ha küz-
dö t tünk is, ember i célokér t küzdö t tünk . Végig 
ha l lga t tam egy csomó tanácskozást , e lolvastam 
égy csomó ér tekezés t e ké rdés felöl, s vagy a 
föntebb emlí tet t közhelyekkel találkoztam, vagy 
hozzájuk hasonló e re jű okoskodásokkal , mikről, 
a ki használ ja is, tudja , hogy legfeljebb rész-
igazságok. 

ITa mi azzal fogunk oda állani majd a háza-
sulandók elé, hogy nézzétek Atyám fiai, nem 
valami kicsiségről van ám itt szó, hogy a ti 
szívetek gyermeke , teszem fel János vagy Juliska, 
r e fo rmá tus vagy római ka thol ikus legyen, hogy 
nekem vagy a pápis ta papnak egygyel több adó-
fizetője legyen: hanem arról van itt szó, hogy 
ez a gyermek Krisztusé lesz-e vagy a halálé ? 
Arról van szó, hogy az a Kr isz tus már most hí-
vogat ja őt boldogságra , ós ti lesztek az okai, ha 
a helyett a boldogság helyet! ká rhoza t r a ju t a 
ti saját g y e r m e k e t e k . . . Lássátok, a Krisz tus maga 
mondta , hozzá vigyétek a ti gyermeke i teke t , s a 
ki hozzá viszi, azt ő megáldja . Azt kérdi tek hogy 
hol talál játok meg ő t ? — — — 

De nem szándékozom én itt ins t rukc iókat 
írni senkinek, csak azt óha j t anám lelkére kötni 
minden evangél iumi keresz tyénnek, lelkésznek, 
hogy íme az Űr rendel t nekünk fegyvert , mely-
lyel a h a r c a i n k a t megharco lha t juk . Ha ta lmas egy 
fegyver az, az igazság kétélű pallosa. Az m á r 
világos, hogy a világ fondorkodásaiban, a világ 
fegyverienek használa tában a mi el leneink ügye-
sebbek ná lunk . Erről beszélnek a mi r i tkuló 
soraink. Balga emberek mi, hogy még eddig fel 
nem vet tük az igazság ha ta lmas kardjá t . 

Azt se mondja pedig senki, hogy : én nem 
állok be lé lekkufárnak, mint a pápás p a p o k ; 
azzal se érvel jen senki, hogy a p ro tes tan t i zmus 
negat ív te rmésze te nem engedi az aggressz ivákat ; 
azzal se mer j e magát mentegetn i senki, hogy : 
én szeretem a magam hitét és tisztelem a másét , 

mer t az Ű r megharaguvék azokra a t an í tványokra 
kik nem engedték hozzá a kisdedeket . 

Ki m e r n é magá ra vonni az Úr haragjá t , a 
maga restségével nem vive hozzá a reá bízott 
k ics inyeke t? 

Ha mi pusztulni engedjük egyházunk népét , 
ha mi el enged jük vitetni bá lványképek elé az 
Ü r báránykái t , mit le t tünk egyebet, mint a tanít-
ványok, kik nem engedték az Úrhoz vinni a 
gye rmekeke t ? 

Az Úrhoz vinni. Ahhoz a Jézushoz, ki hívo-
ga t ja őket, micsoda felséges h ivatás ! 

Ha majd Hozzá hívogat juk a szülőket gyer-
mekeikke l ; ha azok látni fogják, hogy míg a bál-
ványok keze erőtelen, az Övé ha ta lmas áldás-
ban, i rga lomban ; ha majd megtapasz ta l ja a világ, 
hogy az a Krisztus, a kit mi ál lunk körül ; akkor 
seregleni fog minden édes apa, és sietni min-
den édes anya hozzávinni gyermekét , mer t 0 
meggyőzi a világot ós vele mi is diadal t ara-
tunk. 

Míg azonban fogynak egyházunk kicsinyei, 
ez azt jelenti , hogy vagy a taní tványok nem 
engedik az ott levő Krisz tushoz ő k e t ; vagy a 
szülők nem sietnek oda, mer t nem talál ják a 
Krisz tus t ott. 

Gergely Antal. 

Felhívás az énekszerzőkhöz. 
Enekeskönyvünk megú j í t á sának munká j á t 

ismét megindí to t tam ós célom az, hogy a már 
eddig összegyűj töt t anyagot közelebb annyi ra 
felszaporí tsam, hogy abból az ú j énekeskönyv 
megszerkesz the tő legyen. Felhívom ós fölkérem 
azér t mindazokat , a kik e téren hivatással fog-
lalkoznak, mél tóz tassanak a megindí tot t munká-
ban résztvenni és kibocsátot t P r o g r a m m u n k alap-
ján készítendő, vagy m á r készen is levő dolgo-
za ta ika t hozzám beküldeni . 

Tá jékoz ta tás véget t a következőkre hivom 
fel az ónekszerzők becses f igye lmét : 

1. Miután a Zsol tároknak legalább oly szám-
ban fölvétele, mint a P r o g r a m m muta t ja , ál talá-
nos k ívána tnak mutatkozik, á tdolgozásokat ezek-
ből is szívesen veszek. 

2. Újabb d a r a b o k r a is még mindig szüksé-
günk van ós pedig főleg köznap reggeli és est-
veli, bűnbánat i , újévi, nagypénteki , húsvéti , ad-
venti stb. a lka lmakra . A vasárnap i énekek is 
szapor í tandók leginkább oly darabokkal , melyek 
a keresz tyén vallásos és erkölcsi eszmékkel fog-
la lkoznának. 

3. Javí tási m u n k á r a vá rnak a Dicsére teknek 
számos darabjai , a melyeket itt részletesen is 
felsorolok : 



1. Az Úrnak jóvolta napjainkhoz napokat told . . . 
Ennek a 4., 5., 6. versszaka átdolgozást kíván. 

2. Örök Isten, kinek esztendők . . . 
Csekély javítást igényel. 

3. Oh természetnek alkotója . .. 
Némi simítással jóvátehető. 

4. A nagy király jön hozsánna . . . 
3-ik versszaka kihagyható, 5. versszaka igazítandó. 

5. Örvendezzen már e világ . . . 
Egészen új átdolgozást kiván. 

6. Buzdítsd fel Uram lelkemet . . . 
Némi simítást és esetleg rövidítést kiván. 

7. Öh Isten, ki törődött . . . 
Javítást kiván különösen a 8. versszaka. 

8. Jézus, ki a sírban valál . . . 
Simítható a 4. versszak kihagyásával. 

9. Győzedelem, győzedelem . . . 
Simítást igényel. 

10. Emlékezzünk e napon . . . 
Átdolgozandó más dallamra. 

11. Vedd el jutalmadat . . . 
Kevés javítást kiván, leginkább a 4. versszakban. 

12. Úr Jézus, a ki felséggel . . . 
Némi simítást kiván. Ebben is, mint más énekek-
ben fő hiba, hogy a versszakok nem költői, ha-
nem prózai kapcsolatba hozatnak egymással. 
Mivel te utat nyitottál. Midőn kifutjuk pályán-
kat. Az ily összeköttetések kiküszöbölendők. 

13. Szent egek, minden boldogok hajléki . . . 
Átdolgozandó. 

14. Teneked mondok dicséretet . . . 
Simítást kiván. Itt is észreveheti a javító, hogy 
a 2. versszakban a kezdet: Ki által mindjárt 
sok nyelveken, az 5, versszakban : Ez a lélek — 
változtatást igényel. 

15. Öh áldott Szentlétek . . . 
Csekély simítással jó. 

16. Jövel Szentlélek Úristen, Lelkünknek vigassága. 
Más dallamra átírandó. 

17. Óh Szentlélek, hívek bölcs tanítója. . . 
Némi javítással maradhat. 

18. Óh Isten bölcseségének . . . 
Javítást igényel. 

19. Álmélkodással csudáljuk .. . 
Átdolgozandó. 

20. Szent Isten meg áll, a mit te mondasz . . . 
Átdolgozandó. 

21. Örvendjetek keresztyének. 
Igazítandó. 

22. Dicsőség mennyben. 
Átdolgozást kiván. 

23. Hogy eljött az idő teljessége — 
24. Krisztus Urunknak áldott születésén — 
25. Az Istennek szent angyala — 

Átdolgozást kívánnak. 
26. Ismét egyik esztendeje — 
27. Örökkön örökké élő — 
28. Lelkünk testünk teremtője — 

Némi javítást kívánnak. 
29. Jer, lássuk az Úr keresztjét . . . 

Simítást igényel. 
30. Hallottuk Jézus... 

Némely versszaka igazítandó. 
"31. Mondjatok dicséretet.. . 

Más dallamra írandó át. 

32. Uram, bocsássad el... 
A dallam nem hagyatott meg, de megmaradhatna 
az is, a mely esetben a szöveg igazítást kiván. 

33. Hirdetvén az Úr halálát... 
Igazítandó. 

34. Az övéinek az Úr megtartója. 
Némi javítást kíván. 

35. óh Jézus, mi idvességünk. 
Igazítást kíván, a 3., 4. versszak egybe is vonható. 

36. óh Isten, ki a pásztorokat,.. 
Átdolgozást kiván, vagy egészen új ének szerzendő. 

37 Nagy Isten, téged az egeknek ... 
A fentebbit javallom itt is. 

38. Uram, áldjuk szent nevedet... 
Igazítandó. 

39. Zengjen győzedelmi ének... 
Javítást kiván. 

40. Uram, ki vagy az eső atyja... 
41. Egek dicső teremtője... 

• 42. Egyetlenegy segítségünk... 
Mindhárom igazítást kiván. 

43. Haragodnak nagy voltában... (213. ének) 
Némi javítást kiván. 

44. t /ram, hatalmadat mutogatja ... 
45. Ugy tetszik, halva fekszik a természet, .. 
49. Óh felséges Ur, kinek birodalmad ... 

Mindhárom javítást kiván. 
47. Megújult testtel és erővel... 
48. Oh Isten, a napnak fáklyája ... 

Mérni simítást kívánnak. 
49. Magasztallak én téged... 

3., 6. versszak kihagyható. 
50. Teneked Uram hálát adok... 
51. Bálát adok neked mennybéli Isten . . . 
52. Adjunk hálát megtartó Istenünknek . . . 

Csekély simítást kívánnak. 
53. Ne jöjjön addig szememre álom . . . 

Rövidítéssel és simítással. 
54. Téged Úristen dicsérünk . . . 

Igazítandó. 
55. Imádandó Isten ... 
56. A csillagos égnek seregei. . . 
57. Nagy az Úr, ki fényes házát... 

E két utóbbinak részletes festései elmaradhatnak 
s általánosítva 5—6 versszakban dolgozhatók át. 

58. Isten a roppant egeknek . . . 
Átdolgozandó, a 3., 5., 7. vers elmaradhat. 

59. Könyörögjünk az Istennek. . . 
Más dallamra írandó át. 

60. Jövel szentlélek Isten . . . 
Más dallamra írandó át. 

61. Uram, a Te igéd nekem . . . 
Simítandó, a 3. versszak elmaradhat. 

62. Megzendül nyelve . . . 
Simítással 1., 3., 4 , 5. versek elmaradhatnak. 

63. Óh minden jóknak kúxfeje. . . 
Igazítandó. 

64. Főboldogságom . . . 
Némi javítást kiván. 

65. Úr Isten, tőlünk végy dicséretet . . . 
66. Úr Jézus, idvesség fejedelme . .. 
67. Áldjuk szüntelen kegyes Istenünket .. . 
68. Uram, téged tisztelünk ... 

Ezek is némi javítást kívánnak. 

Ezek a dicsére tek azok, a melyek még ja-
vító kézre várnak . Hogy miben álljon a javí tás? 



a z t a h i v a t o t t a k m a g u k h a t á r o z z á k m e g , é n c s a k 
r ö v i d e n m u t a t t a m rá , e g y é n i f e l f o g á s o m s z e r i n t , 
a j a v í t á s o k s z ü k s é g é r e . 

R e m é n y e m v a n , h o g y h a d i c s é r e t e i n k b ő l 
c s a k a f e n t e l ő s o r o l t d a r a b o k is c é l s z e r ű e n ki-
j a v í t t a t n a k , é n e k e s k ö n y v ü n k m á r c s a k ez á l t a l 
i s s o k k a l b e c s e s e b b é t e h e t ő , m e r t n e m ke l l a z t 
h i n n ü n k , h o g y a z o k az é n e k e k , m e l y e k k e v é s b é 
c s e n g ő k n e k l á t s z a n a k , m i n d e l v e t e n d ő k v o l n á -
n a k . A k ü l f ö l d i é n e k e s k ö n y v e k b e n is a n a g y o b b 
t ö m e g e t a z e g y s z e r ű v a l l á s o s é n e k e k s z o l g á l t a t -
j ák . A m i d i c s é r e t e i n k e t e k i n t e t b e n n e m m a -
r a d n a k i g e n m e s s z e a k ü l f ö l d t ő l é s h a n é h á n y 
ú j a b b , m a g a s a b b s z á r n y a l á s ú é n e k e t n y e r h e t ü n k , 
a k k o r n e m lesz o k u n k , s o k á i g f ü g g ő b e n t a r t a n i 
az ú j é n e k e s k ö n y v k i a d á s á t . 

Fejes István, 
az egyetemes énekügyi bizottság elnöke. 

I S K O L A Ü G Y . 
Evangélikus középiskoláink valláserkölcsi 

neveléséről 1898/99-ben. 
Folyó év február havában azzal a kéréssel fordul-

tam evang. középiskoláink és tanítóképző-intézeteink igaz-
gatóságaihoz, hogy az intézet és az ifjúság valláserkölcsi 
életére vonatkozó néhány adatot velem közölni szívesked-

jenek. A megkeresett intézetek, az egy aszódi algimnázium 
kivételével, megbíztak szándékom őszinteségében s a leg-
nagyobb előzékenységgel töltötték ki kérdő-íveimet. Ez 
adatokat ugyan eleinte nem volt szándékom nagyobb 
közönség elé vinni, hanem csak a saját magam, és val-
lástanár-társaim okulására akartam felhasználni, mivel 
azonban arra a meggyőződésre jutottam, hogy e kérdő-
ívek anyaga fényes bizonyságot tesz evang. középiskoláink-
nak egészséges életéről s keresztyén szellemű munkássá-
gáról: nem állhattam ellene a kísértésnek, hogy ez ada-
tokat rövid összeállításban nyilvánosságra ne' hozzam. 
Azt hiszem, hogy ezzel kötelességet teljesítek. 

A hallgatag számok sokszor nagyon ékesen beszél-
nek. Azért mellőzve a hosszas bevezetést, álljon itt mind-
járt a legelején egy kis statisztika, evang. középiskoláink 
és tanítóképző-intézeteink népességéről és a tanulók val-
lásáról, megjegyezve, hogy ez adatok a f. évi márciusi 
állapotot tüntetik fel. (Lásd az alábbi táblázatot.) 

Evang. középiskoláink tehát 4897 ; tanítóképző-inté-
zeteink pedig 157 ifjűt oktattak és neveltek a f. tanévben. 
Míg azonban tanítóképző-intézeteink növendékei jóformán 
kizárólag evangélikusok, addig középiskoláinkban a fele-
kezeti ifjúság csak 4 6 %-á t teszi az összes tanulóknak. 
Tagadhatatlan, hogy ez a jelenség elszomorító, mert azt 
kell látnunk, hogy felekezeti ifjúságunk sokkal kisebb 
mértékben veszi igénybe nagy áldozatok árán létesített 
s fentartott iskoláink jótéteményét, mint azt óhajtanok s 
várhatnók. De azt se tagadhatjuk, hogy ezzel szemben 
a más felekezetű ifjúság nagy száma örömet keltő, még 
pedig azért, mert ez tanúsítja legjobban, hogy középisko-
láink ma is azok, a mik a múltban voltak: a lelkiismere-
tes és eredményes tanítás és nevelés kitartó munkásai. 

Középiskoláink a felekezetünkhöz tartozó ifjúság 
valláserkölcsi oktatását és nevelését mindenkor elsőrendű 
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kötelességüknek tartották. Tanáraik, a kik az 1883. évi 
középiskolai törvény megalkotása előtt nagyrészben theo-
lógiát végzett egyének voltak — odaadással tanítottak a 
vallástant is, s gondosan ültették a növendék lelkébe a 
vallásos hit és buzgóság magvait. A régi gárda azonban 
nagyrészt kidőlt, s ha az újabb nemzedék vallásos buz-
gósága talán nem is kisebb az elődökénél, vallástanárságra 
való kvalifikációval nem bír. Ez a körülmény s a peda-
gógia terén érvényesült modern i rány: a szakrendszer 
életbeléptetése óhajtandóvá tette, hogy a vallástan taní-
tása egy kézben összpontosíttassék. S főgimnáziumaink, 
az egy Selmecbányái kivételével, újólag meghozták áldoza-
taikat s szervezték és betöltötték a vallástanári tanszéket. 
De megtette ezt Felső-Lövő és Békés-Csaba is, mely 
utóbbinál ugyan még csak ideiglenes ez állapot, de nem 
lehet kétségünk, hogy a már két év óta tényleg betöltött 
vallástanári tanszék rendszeresítése a legközelebbi jövő-
ben meg fog történni. 

Algimnáziumaink közül csak Bonyhád szervezte a 
vallástanári állást, Besztercebánya pedig, s tudomásom 
szerint Aszód is, akként igyekeztek a szakrendszer köve-
telményeinek megfelelni, hogy a vallástan tanításával a 
gyülekezeti lelkészt bízták meg Ez a megoldás azonban 
épen nem helyeselhető. Tudjuk u. i, hogy középiskoláink 
rendszerint népesebb egyházközségeinkben vannak, a hol 
a lelkészek hivatalos teendőiket is alig képesek elvégezni. 
Sokszor megtörténik, hogy egy-egy váratlan hivatalos 
ügy miatt tanóráikat el kell mulasztaniok s még többször 
megesik, hogy tárgyukra nem készülhetnek úgy, mint sze-
retnék. Arra meg épen nem jut idejük, hogy az ifjúságot 
látogathassák s lelkipásztori gondozásban részesíthessék, 
holott ez a vallástanárnak talán még fontosabb köteles-
sége a tanításnál. S végre az se tagadható, hogy a tanuló 
a vallástanítással megbízott lelkészt csak bejáró, nem 
pedig az iskolához tartozó, vele szerves összeköttetésben 
álló tanárnak tekinti, s ennél fogva a vallástant is a 
többinél lényegtelenebb targynak tartja. Ez pedig már 
igazán nagy baj s végtelen káros következményű. 

Igaz, hogy algimnáziumainknál a vallástanári állás 
szervezése sok nehezséggel jár , ezek azonban nem le-
győzhetetlenek. Bizonyságúl szolgál erre Bonyhád, mely 
a fontos kérdést azon bölcs határozattal oldotta meg, 
hogy — mivel a 8 vallási óra ellátása végett rendes ta-
nári állás nem szervezhető — a hat rendes tanári állás 
közül egy oly egyénnel töltendő be, a ki a vállástan 
tanításán kivül egyéb gimnáziumi tárgyak tanítására is 
képesítve van, vagyis, a ki a theológiai végzettség mellett 
középiskolai tanári oklevelet is fel tud mutatni. Ilyen 
egyének ma már nem ritkák, s még számosabban volná-
nak, ha egyetemes egyházunk a zsinati törvények 223. §-át 
végrehajtaná. Theológusaink közöl évről-évre többen kere-
sik fel tudomány-egyetemeinket, hogy az 1883: XXX. t.-c. 
megkívánta tanári képesítést megszerezzék, S ezek, a 
tapasztalás szerint, nem vágyódnak az államhoz, hanem 
örülnek, ha felekezeti iskoláinknál nyernek alkalmazást. 
Példa erre Sopron és Felső-Lövő, a hol ma 3 — 3 ; továbbá 
Pozsony és Bonyhád, a hol 1 — 1 ilyen egyén szolgálja 
a protestáns tanítás és nevelés ügyét. 

Vallástanáraink kivétel nélkül lelkészi oklevelük 
alapján választattak meg. A pályázati hirdetések nagy 
része ugyan azt hangsúlyozza, hogy a zsinati törvények 
214. §-ában megállapított kellékek mellett egyúttal közép-
iskolai tanári képesítéssel is biró egyének előnyben részesül-
nek, azonban dicseretére legyen mondva főgimnáziumaink 
eltíljáróságának. hogy a pályázati kérvények elbírálásánál 
egyedül csak az érdemet és rátermettséget vették figyelembe. 

Mindamellett, noha az állások nagy része már be van 

töltve, ujabb időben, különösen tanári körökben élénk 
eszmecsere tárgyát képezi a középiskolai vallástanárok 
kvlifikációjának kérdése. Némelyek azt szeretnék, ha a 
vallástanári pályára készülő theológusok a negyedik év-
folyamot külföldi egyetemen töltenék s ott, theológiai isme-
reteik kiegészítése mellett, valamely gimnáziumi szakcso-
port tárgyait is hallgatnák; felavatásuk után pedig hazai 
egyetemeink valamelyiken két esztendőt töltve, középis-
kolai tanári oklevelet szereznének. — Mások ellenben 
azt óhajtják, hogy theológiai intézeteink a zsinati törvé-
nyek 216. §-a értelmében kiváló gondot fordítsanak a 
vallástanárságra készülő theológusok képzésére, a kik ta-
nulmányaik végeztével egy, a zsinati törvények 150. §-ának 
n) pontja értelmében szervezett vizsgálóbizottság által 
képesíttessenek. Hasonlóan jár el a hazai róm. kath. 
egyház. Püspökei egy 1885-ben tartott tanácskozásból 
kibocsátott rendelettel életbe léptették az elméleti, írás-
beli és gyakorlati részekből álló vallástanári vizsgálatot, 
melynek tá rgya i : a) általános és részletes hittan ; erkölcs-
tan ; egyháztörténet, különös tekintettel Magyarország egy-
háztörténetére; szertartástan, — mindegyik a középisko-
lákban előirt tankönyvek terjedelmében ; továbbá nevelés- és 
oktatásban, a középiskolai tanárok képesítéséhez szüksé-
ges mértékben ; — b) egy az elnök által kijelölt tárgy 
felett legfeljebb 2 óra alatt elkészítendő vallás-erkölcsi 
oktatás, melyhez segédeszközül csak a Szentírás és ennek 
konkordanciája használható; — c) az előirt tankönyv 
alapján valamely a jelölt által választott tárgy felett leg-
alább egy óranegyedig tartó előadás. A vizsgálatra csak 
felavatott papok jelentkezhetnek, a kik legalább egy évig 
mint segédlelkészek, vagy gimn. tanárok működtek. 

A mint látjuk, e vizsga színvonala nagyon alacsony. 
Én sokkal többet kívánnék. Szerintem a vallástanárnak 
nemcsak az általános neveléstanban, hanem a speciális 
gimnáziumi pedagógiában; nemcsak az egyháztörténet-
ben, hanem a világtörténetben s hazánk oknyomozó tör-
ténetében is teljesen jártasnak kell lennie; ismernie, 
átértenie s átéreznie kell a tantervet; otthonosnak kell 
lennie a vallási tárgyak módszertanában, s mi különösen 
hangsúlyozandó, ismernie kell az ifjúság lelkipásztori gon-
dozásának minden fázisát. — Igaz, hogy a saját szor-
galmából s különösen gyakorlatból mindezeket megtanúl-
hatja, de mily hosszú idő kell a szárnypróbálgatásra 1 

Figyelmet érdemel a vallástanárok munkaköre is. 
Budapest, Igló, Késmárk, Pozsony, Rimaszombat, Rozsnyó 
és Sopron csak vallási tárgyak tanítására kötelezik a 
vallástanárt, többi intézeteink ellenben valamely más 
gimn. tantárgy tanítását is reá bízzák. így a vallástanár 
Békés-Csabán német nyelvet is tanít a III. és IV. osz-
tályban, heti 7 órában; Bonyhádon magyar nyelvet a 
III. és IV. osztályban, heti 8 ó rában : Eperjesen magyar 
nyelvet a III. osztályban, heti 3 ó r á b a n ; Felső-LövÖn 
német nyelvet és számtant a tanítóképző intézetben, heti 
4 órában; Nyíregyházán latin nyelvet az I. osztályban, 
heti 7 ó rában; Szarvason magyar nyelvet a III. osztály-
heti, 3 órában. Vájjon mi helyesebb? Az-e, ha a vallás-
tanár csak a vallási órákat látja el, vagy ha a vallás-
tanon kívül más tárgyat is taní t? Bizonyára ez utóbbi! 
És pedig első sorban is méltányossági szempontból. — 
Ha a vallástanár állása, javvdalmazása, jogai teljesen 
egyenlők a többi tanárokéval, illő, hogy teendője se legyen 
azokénál kevesebb. Legyen ugyanannyi tanórája mint 
kollegáinak, s a dolgozatok javításának nehéz, fárasztó 
munkájából ő is ép úgy vegye ki a részét mint azok. 
Méltányos ez annyival inkább, mert a vallástanárok 
növendékeik kisebb száma miatt is könnyebben dol-
gozhatnak, mint a zsúfolt osztályokkal vesződő társaik. 



A méltányossági érvnél azonban nem kevésbé fontos 
a célszerűségi. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a csak 
vallástant tanító tanár nehezebben tudja a növendéket 
fegyelmezni, mint az, a ki egyéb tárgyakat is előad. S 
ez nagyon természetes. A vallástanár a vallásórák alatt 
nem nyúlhat drasztikus tenyítő eszközhöz, ha csak azt 
a vádat nem akarja magára zúdítani, hogy csak hirdeti, 
de nem követi a szeretet erényét, Egészen máskép áll a 
dolog, ha a vallásiakon kívül még egyéb tárgyakat is 
tanít. Itt neki is rendelkezésére áll minden eszköz, melyet 
társai a rend és fegyelem fentartása végett igénybe vesz-
nek, s ha ezeket kellő időben alkalmazza, olyan tekin-
télyre fog szert tenni, mely a barátságosabb, családiasabb 
jellegű vallási órákban se fog megrendülni. 

Ne tekintsük azért tehernek azt a néhány órát, 
melyeknek ellátását reánk akarják bízni, sőt ha az iskolai 
felügyelőbizottság nem kívánna bennünket a vallástania-
kon kivül más tárgyak tanításával megbízni, mi magunk 
legyünk azon, hogy ez megtörténjék. 

Az ev. ref. tanuló ifjúság vallástanításáról s vallás-
erkölcsi neveléséről legtöbb középiskolánkban az ev. val-
lástanár gondoskodik, így nevezetesen Békés-Csabán, 
Besztercebányán, Budapesten, Eperjesen, Felsö-Lövön 
lg lón, Késmárkon, Nyíregyházán, Rozsnyón, Szarvason 
és Sopronban. Ez a jelenség a két prot. egyház egymás 
iránti bizalmáról, az összetartozás és testvéri szeretet ér-
zetéről tesz bizonyságot. S ennek csak örülni lehet. A 
több százados mult u. i. azt mutatja, hogy hazánkban a 
prot. egyházak akkor voltak a leghatalmasabbak s akkor 
virágoztak legjobban, midőn az egyetértés, a kölcsönös 
bizalom és szeretet fűzte őket össze. Sajnos, hogy ezt 
egyházaink intéző körei csak a legújabb időben vették 
észre s múlhatatlan érdem illeti meg azokat, a kik újab-
ban az ellentétek kiegyenlítésén, a testvéries viszony helyre-
állításán fáradoznak. Ezt a célt szolgálja a két protestáns 
vallású ifjúságnak a vallási órákon való együtthagyása is, 
még pedig sokkal hathatósabban, semmint hinnők, mert 
ez az együttlét, együtt nevelkedés megteiemti azt a helyes 
prot. szellemet, mely nem dönti ugyan le, de igen is el 
törpíti a válaszfalakat s megszünteti az éles ellentéteket 
a két egyház között. 

Bizonyára ez a gondolat vezérelte mindazon ref. 
testvér-egyházközségeket, a melyek megbízva az evang. 
vallástanárok egyéniségében, a felekezetükhöz tartozó ifjú-
ság vallástanításáról nem kívántak gondoskodni. A mily 
örömet keltő azonban ez a jelenség, époly elszomorító 
az a hajsza, — (nevén nevezem a gyermeket) — melyet 
a felső-szabolcsi egyházmegye és a tiszántúli ev. reform, 
egyházkerület a tudós, felvilágosult szellemű nyíregyházi 
ref. lelkész ellen megindított, mert az a felekezetéhez tartozó 
főgimn. ifjúság valláserkölcsi nevelését és oktatását ezentúl 
is az ev. vallástanár kezében óhajtja meghagyni. 

A zsinati törvények óta a középiskolai valláserkölcsi 
nevelés terén életbe léptetett újítások egyik legnevezete-
sebbike kétségkívül az ifjúsági istentiszteletek. Ilyenek 
tartatnak Békés-Csaba és Szarvas kivételével mindenegyes 
középiskolánkban. Azonban Szarvas is a legközelebbi jövő-
ben követi többi iskoláink példáját s nem lehet kétséges, 
hogy ez áldásos intézmény meghonosítása elől Békés-
Csaba se fog elzárkózni. 

Az ifjúsági istentiszteleteket Besztercebányán az 
igazgató, egyebütt a vallástanárok végzik. Lefolyásukról 
az alábbi kimutatás ad számot. 

Beszterczebánya. A téli hónapokban (november— 
március) minden vasárnap d. e. 9 órakor tart az intézet 
rajztermében ifjúsági istentiszteletet, melyen a tanári kar 
nem vesz részt. Az istentisztelet énekből, ethikai tartalmú 

s az ifjúság felfogásához mért bibliamagyarázatból s imád-
ságból áll. 

Bonyhád. Az ifjúsági istentisztelet, mely a gyüle-
kezeti istentisztelettel azonos lefolyású, egész tanéven át 
tartatik, és pedig a téli hónapokban az intézet egyik ter-
mében, egyébként pedig a templomban. Az istentisztele-
teken, melyek d. e. 11 órakor tartatnak, az egész tanári 
kar részt vesz. Az ifjúsághoz intézett beszédek és homi-
liák többnyire a rendes vasárnapi perikopákon alapulnak 
s túlnyomólag ethikai tartalmúak. 

Budapest. Havonként csak egy ifjúsági istentiszte-
letet tart, és pedig mindég a hónap első vasárnapján, 
d. e. 9 órakor, a főgimnázium dísztermében Az istentisz-
telet, melyen az egész tanári kar részt vesz, az oltári 
funkció elhagyásával ugyanolyan lefolyású, mint a tem-
plomi istentisztelet. A rendes vasárnapi perikopák és szabad 
textusok alapján készült egyházi beszédek szorosan az 
ifjúság felfogásához mértek. 

Eperjes. Advent első vasárnapjától virágvasárnapig 
minden vasárnap 10 órakor tart ifjúsági istentiszteletet 
a tanítóképző intézet oltárral és orgonával biró zeneter-
mében, melyen a tanári kar tagjai tetszés szerinti szám-
ban jelennek meg. Lefolyása teljesen megegyezik a gyüle-
kezeti istentiszteletével. A rendes vasárnapi perikopák 
alapján készült egyházi beszédek lehetőleg az ifjúság fel-
fogásához mértek. 

Felső-Lövő. A téli hónapokban az iskola nagyter-
mében tart ifjúsági istentiszteletet, melynek lefolyása — 
Stettner Márk vallástanár úr értesítése szerint — »a lehető 
legegyszerűbb.* 

lgló. Ifjúsági istentiszteletek ez ideig időről-időre 
tartattak a templomban. Újabb határozat szerint ezentúl 
novembertőj márciusig kéthetenként tartandók az inté-
zet dísztermében Az ifj. istentiszteleten, mely délelőtt 
9 órakor kezdődik, a tanári kar több tagja vesz részt. 
Lefolyása: ének. egyházi beszéd és imádság. A periko-
pákon s szabad textusokon alapuló rövid biblikus, de 
kizárólag dogmatikai, se ethikai, hanem vallás-erkölcsi 
építő beszédek az ifjúság felfogásához mértek. 

Késmárk. Ifjúsági istentiszteleteket a téli hónapok-
ban, vasárnaponként d. e. 9 órakor tart a főgimnázium 
dísztermében. Lefolyásuk a liturgikus rész elhagyásával 
ugyanolyan, mint a gyülekezeti istentiszteleteké. A tanári 
kar tagjai tetszés szerinti számban vesznek részt. Az elő-
írt perikopák alapján tartott egyházi beszédek az ifjúság 
felfogásához mértek. 

Nyíregyháza. A téli hónapokban minden vasárnap 
d. e. 9 órakor tart a főgimnázium dísztermében isten-
tiszteletet, melyen a tanári kar minden tagja részt vesz. 
Az istentisztelet énekből, egyházi beszédből s imádságból 
áll. Az egyházi beszédek mindig szabad textus alapján 
tartatnak s szorosan az ifjúság íelfogásához és sajátlagos 
életviszonyaihoz mértek. 

Pozsony. Ifjúsági istentiszteleteket egész tanéven át 
vasárnaponként reggel 8 órakor tart a magyar-tót tem-
plomban. Ez istentiszteletek vagy rendesek, vagy gyermek-
istentiszteletek. Amazok egyházi beszéddel vannak egybe-
kötve s bennük a gimnáziumi összes ev. tanulók részt 
vesznek ; emezeken katekizációk tartatnak az alsó négy 
osztály tanulóival, míg a főgimnáziumi tanulók a gyüle-
kezeti istentiszteleten való megjelenésre köteleztetnek. A ta-
nári kart mindegyiken 2—2 tag képviseli. A főként új-
testamentomi szabad textusok alapján készült beszédek 
az ifjúság, nevezetesen a felsőbb osztályok felfogásához 
mértek. 

Rimaszombat. Egész éven át tart ifj. istentisztelete-
ket, vasárnaponként d. e. órakor a templomban. Le-



folyása: ének, perikopa vagy szabad textus felolvasása 
az oltár előtt, imádság és ének. A tanári testületnek az 
ifjúsági istentiszteleten való részvételére nézve nincs meg-
állapodás. 

Rozsnyó. Decembertől áprilisig minden vasárnap 
9 órakor tartja a gimnázium nagytermében az ifjúsági 
istentiszteletet melyen sorrend szerint 4 — 4 tanár vesz 
részt. Lefolyása az oltári funkción kívül olyan, mtnt a 
gyülekezeti istentiszteleteké. A szabad textusok alapján 
tartott egyházi beszédek inkább ethikaiak s az ifjúságra 
vonatkozók. 

Selmecbánya Körülbelül 30 év óta tart ifjúság isten-
tiszteleteket a főgimnázium egyik e célra teljesen alkal-
mas helységében, advent első vasárnapjától húsvétig. A 
d. e. 9 órakor kezdődő istentiszteleten a tanári karnak 
sorrend szerint következő tagjai, és vagy a főgimnáziumi 
vagy az algimnáziumi tanulók vesznek részt. Előbbi eset-
ben az éneket egyházi beszéd, utóbbi esetben pedig kate-
kizáció követi s ez áhítatosság órája imádsággal és ének-
kel ér véget. A részint vasárnapi perikcpák, részint szabad 
textusok alapján készült beszédekben a dogma a belőle 
folyó erkölcsi elvvel és szabályival lépten-nyomon talál-
kozik, úgy hogy e kettő egymást, kölcsönösen áthatva, 
bizonyítva, kiegészítve, mintegy egymásba szövődve vo-
núl végig a tanítás egész menetén. A beszédek az ifjúság 
felfogásához, szellemi látóköréhez, életviszonyaihoz és hi-
vatásához alkalmazottak. 

Sopron. Ha gyülekezeti magyar istentisztelet van 
(egy iskolai évben mintegy 15 \ az ifjúság azon vesz részt; 
a többi vasárnapokon pedig d. e. 11 órakor az egesz 
tanári kar részvételével ifjúsági istentisztelet tartatik a 
templomban. Az ifj. istentiszteletek kétfélék, u. m. rendes-
és gyermek-istentiszteletek. Amazok lefolyása ugyanolyan, 
mint a gyülekezeti istentiszteleteké, s a nagyobbrészt 
újszövetségi s alkalomszerű textusokon alapuló beszédek-
nek főcélja az élő hit felébresztése és fentartása. A gyer-
mek-istentiszteletek pedig a következőképen tar ta tnak: a 
közének után a vallástanár az oltár előtt imát mond, s 
felolvasva az elmélkedés alapjául szolgáló szenírási sza-
kaszt, lemegy az alsó négy osztálybeli tanulók közé s 
azok nyelvén tart a felolvasott szentigék alapján a tör-
ténetből vagy kiváló költőkből vett idézetekkel megvilá-
gított elmélkedést; helylyel-közzel egy-egy kérdést intéz 
a gyermekekhez, de óvakodik, hogy tanítása katekizációvá 
ne váljék. Az istentisztelet imádság és ének fejezi be. 

Tanítóképző-intézeteink közül három u. m. Eperjes 
Felső-Lövő és Szarvas a gimn. ifjúsági istentiszteletre küldi 
növendékeit, Sopron ellenben növendékeivel a gyakorló 
iskolában liturgikus formában tartat gyermek-istentiszte-
leteket, melyeken a tanítóképző-intézet összes tanárai részt 
vesznek. E gyermek-istentiszteletek főrészét képezik az 
új-szövetség, vagy a káté egyes szakaszai alapján tartott 
katekizációk. 

Kétségbevonhatatlan tény, hogy az ifjúsági isten-
tiszteleteknek áldásos hatása van a tanuló ifjúság vallás-
erkölcsi életére. A míg a tanuló a gyülekezeti istentisz-
teleten izkább csak passzív szerepet játszik: nem igen 
énekel s az egész gyülekezetnek szóló általános egyházi 
beszédből csak egyes részletek ragadják meg a figyelmét, 
addig az ifjúsági istentiszteleten szívvel-lélekkel részt vesz. 
Különösen szembetűnő ez az egyházi beszédnél, melyet 
a kisebb tanuló is oly figyelemmel hallgat, hogy tartalmát 
eszmemenetét még hetek múlva is el tudja mondani. 

Nagyon természetes, hogy az ifjúsági istentisztelet 
csak akkor lesz építővé, ha üres formalismussá nem válik. 
Nem helveselheső ezért a Rimaszombatban dívó gyakorlat, 
mely az ifjúsági istentiszteletek keretében nem juttatott 

helyet a magyarázó, építő és buzdító beszédnek; de nem 
helyeselhetők a Pozsonyban és Selmeczbányán dívó kate-
kizációk se, mert ezek az istentiszteletnek nagyon is iskolai 
jelleget kölcsönöznek. Tanítunk mi az iskolában eleget s 
ugyanott arról is eléggé meggyőződhetünk, hogy tanítvá-
nyaink felfogták:e tanításunkat; az ifjúsági istentiszteletek 
egyedül csak az építés munkájának legyenek szentelve. 
Egészen helytelen azonban, hogy Pozsony még a tanít-
ványok közt is különbséget tesz, s míg a kisebbeket kate-
kizáciőra kényszeríti, a nagyobbakat a gyülekezeti isten-
tiszteletre küldi. Nem gondolja-e a lyceum kormányzó 
testülete, hogy ez az intézkedés a felsőbb osztálybeliekben 
szeparatisztikus hajlamokat, — az alsóbb osztálybelieknél 
pedig irigységet és elkeseredést szülhet? 

Az ifjúsági istentiszteletek Budapest, Bonyhád, Po-
zsony és Sopron kivételével összes középiskoláinkban csak 
a téli hónapokban tartatnak. Kérdés, vájjon melyik elvi 
álláspont helyes; az-e, mely az ifjúsági istentiszteleteket 
csak a téli hónapokra szorítja, vagy a másik, mely azo-
kat az egész iskolai évre kiterjeszti ? Kétségkívül mind-
egyiket lehet igazolni; ha azonban elismerjük, hogy az 
evang. iskola az egyháznak is szolgálatában áll s növen-
dékei lelkében az egyház és templom iránti szeretetet is 
fel kell ébresztenie s ápolnia : csak arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a tanulót a templomi istentisztelettől 
egészen elvonnunk nem szabad. Hadd menjen az enyhébb 
hónapokban a gyülekezeti istentiszteletre; hadd érezze, 
hogy ő is tagja az egyháznak, mert csak így lehet tőle 
remélni, hogy nagykorúsága idején tőle telhetőleg fogja 
szolgálni az egyház ügyét. A hol erről megfeledkeznek, 
ott igen könnyen beállhat az a veszély, hogy a gyermek 
közönyössé lesz az egyház és a templom iránt s ennek 
mindig csak az egyház vallja kárát. 

Ez okból feltétlenül elitélem a pozsonyi gyakorlatot, 
mely a főgimn. tanulókat ugyan minden második vasár-
nap a gyülekezeti istentiszteletre küldi, az algimn. növen-
dékeket ellenben attól az egész tanévben távol tartja. 

Bonyhád és részben Sopron is egész éven át tart 
ifjúsági istentiszteletet, ezt azonban a gyülekezet nyelvi 
viszonyai nemcsak indokolják, hanem egyenesen szüksé-
gessé is teszik. E helyeken u. i. a gyülekezeti istentisz-
telet nyelve kizárólag, illetve túlnyomólag német, melyet 
a tanuló ifjúság legnagyobb része nem beszél s nem ért. 
Már pedig a mi istentiszteletünkben minden templom-iáto-
gatónak tevőleges szerep jut a közös énekben és imádság-
ban s a szent beszéd hallgatásában. Templomainkban 
csak az épülhet, a ki az istentisztelet nyelvét érti. Ha 
ifjainkat oly istentiszteletre kényszerítjük, melynek nyel-
vét "nem értik, evvel csak elidegenítjük őket a templom-
tól, holott ha lehetővé teszszük nekik, hogy a saját nyel-
vükön dicsérjék Istent,; ha meggyőzzük őket az istentisz-
telet áldásos hatásáról : Szívesen fognak azon részt venni 
egész életükben. Ezen igazságokból kifolyólag óhajtandó 
volna, hogy a más mint magyar nyelvű egyházközségben 
a hol a tanulók nagy százaléka nem érti a gyülekezeti 
istentisztelet nyelvét, a vallástanárok az egész tanéven át, 
legalább kéthetenként, ifjúsági istentiszteletet tartsanak. 

Az ifjúsági istentiszteletek helye Pozsonyban, Rima-
szombatban és Sopronban a templom; egyebütt az iskola 
egy e céjra alkalmas helyisége, — legtöbbnyire díszterme. 
Jó hely mindkettő, azonban az ifjúságnak emez alkalmasabb. 
Alkalmasabb pedig azért, mert fűteni lehet. Ha a gyermek a 
legalább egy óráig tartó istentiszteleten fagyoskodni kény-
telen : minden kedve elmegy az istentisztelettől. Egyszer 
magam voltam tanuja, midőn egy III. osztályú gimnázista 
könyes szemekkel esedezett vallástanárának, hogy a tem-
plom látogatásatói mentse fel, mert a mult vasárnap a 



templomban elfagyott a l ába ! A ki a diakviszonyokat 
ismeri, nem fog ezen csodálkozni. A szülői gondozásban 
nem részesülő tanuló nap-nap után ugyanazt a lábbelit 
húzza fel, s ha a hideg vasárnapot verőfényes szombat 
előzi meg. vagy ha a tanuló a szombat délutánt szán-
kázással és korcsolyázással töltötte, nem lehetetlen, hogy 
lába a templom dermesztő hidegében elfagy s az ifjú 
egész életében átkozza nemcsak a saját könnyelműségét, 
hanem a templomot is, a hol orvosolhatatlan baját sze-
rezte. Ne legyünk azért elfogultak, hanem tartsuk az ifjú-
sági istentiszteleteket a fűtött iskolában! 

Középiskoláink arról is gondoskodnak, hogy az ifjú-
ság időnként az Úr asztalához járuljon. Az úrvacsorát 
Budapest, Eperjes, Rozsnyó, Felső Lövő és Sopron kivéte-
lével a vallástanár osztja ki a tanuló ifjúságnak. Több 
helyütt, nevezetesen Besztercebányán, Budapesten, Eper-
jesen, Iglón, Késmárkon, Nyíregyházán, Pozsonyban, 
Rimaszombatban, Rozsnyón, Selmecbányán, az is szokás-
ban van, hogy az iskola kizárólag a maga körében ün-
nepli meg az úrvacsorát. S így van ez helyesen. Az úr-
vacsora külső jellege egészen családias. Ilyenné tette Jé-
zus; ilyennek tekintették az első keresztyének s ilyennek 
tekintik a protestánsok. Hadd legyen azért az úrvacsora 
külsőleg is az a szent cselekvény, mely az iskola tanítóit 
és tanárait a szeretet láncaival szorosabbra fűzi egymás-
hoz; hadd jusson benne az összetartozásnak és családias-
ságnak érzete kifejezésre. 

A tanuló ifjúság általában kétszer él az úrvacsorá-
val, s dicsérőleg legyen itt kiemelve, hogy a tanári kar 
csaknem mindenütt testületileg vesz benne részt. Csak 
négy iskolánk van, a hol a tanulók egyszer vezettetnek 
az úrvacsorához, u. m. Békés-Csabán. Budapesten, Nyír-
egyházán és Selmecbányán. —, Nem tagadhaló, hogy a 
prot. egyház követelményeinek jobban megfelel, ha a ta-
nulók az iskolai évben kétszer élnek az úrvacsorával, 
mindamellett nem találnám idokoltnak s célszerűnek, ha 
a régi gyakorlat, melynek fontos okai is lehetnek, erősza-
kos módon megszüntettetnék. Nálunk Nyíregyházán pl. 
az a magyarázata a már nagyon régi szokasnak, hogy 
az iskola alkalmat akar nyújtani a tulnyomólag helybeli 
származású növendékeknek, hogy évenként legalább egy-
szer szüleikkel s testvéreikkel együtt lehessenek az Ur 
asztalának vendégei. 

Az úrvacsorát ünnepélyes előkészítés (deprecatio) 
előzi meg Sopronban és Szarvason. Nem lehet tagadni, 
hogy a deprecatió üdvös lehet, mert az ifjúságot hat-
hatúsan figyelmezteti a szentség komolyságára; mivel 
azonban az úrvacsorára az utolsó vallásórákon is előké-
szítheti a tanár a növendékeket, s a gombamódra sza-
porodó hivatalos szünidők évről-évre jobban megrövidítik 
a szorgalomidőt, didaktikai szempontból helyesebbnek lát-
szik, ha a legalább is félnapi mulasztással járó deprecatio 
mellőztetik. 

Az úrvacsorával kapcsolatban néhány szót akarok 
szentelni tanuló ifjúságunk konfirmációjának is. Ezt a szép 
vallásos cselekvényt csak Bonyhádon végzi a vallástanár, 
többi intézeteinkben pedig a gyülekezeti lelkész. Igv is van 
az helyesen. A mennyire óhajtandónak tartjuk, hogy az 
úrvacsorát a vallástanár, mint az iskola lelkésze, szol-
gáltassa ki az ifjúságnak s tanároknak, épúgy hangsú-
lyozzuk, hogy az ifjút a gyülekezeti lelkész konfirmálja 
s vegye fel az egyház nagykorú tagjai közé. Hadd lássa 
a gyermek, hogy ezentúl a lelkész hivatott az ő lelki 
vezetésére, s hadd jusson annak tudatára, hogy e kon-
firmáció alkalmával egy nagyobb családnak: az egyház-
községnek s az egyháznak lett tagjává, a mely családot 

a lelkész tartja össze s a szükség szerint tanítja, bátorítja 
és vigasztalja. 

Az iskolának csak az ellen lehet kifogása, ha a kon-
firmációra való előkészítés elvonja a növendéket iskolai 
kötelességeinek teljesítésétől. Ezen azonban egy kis jóaka-
rattal igen könnyen lehet segíteni Csak a tanítás idejét 
kell úgy megállapítani, hogy az az iskolai órákkal ellenke-
zésbe ne jöjjön, s a tananyagot úgy megválasztani, hogy 
az a növendéket túlságosan ne terhelje. A gimn. tanulók 
vallási ismeretei úgy is teljesebbek s tökéletesebbek a 
népiskolaiakénál s a mit amazoknak hosszadalmasan kell 
magyarázni, azt emezek rövid magyarázat után könnyen 
elsajátíthatják. Ha népiskolai tanulók hat hétig tanulják a 
konfirmációi anyagot, a gimn. tanulókkal az felényi idő 
alatt, elvégezhető. Óhajtandó volna tehát, hogy a gimn. 
tanulóknak külön konfirmációi tanfolyam szerveztessék, 
mely közvetlenül a konfirmáció előtt a másikkal volna 
egyesíthető. 

Még csak az ifjúsági gyámintézetekről akarok néhány 
szót szólni. Ilyen egyesülete legtöbb középiskolánknak van ; 
leghatalmasabb az eperjesi, melynek mintegy 2200 frtnyi, 
s évenként körülbelül 80—100 frttal gyarapodó alaptő-
kéje van. Alaptőkéje van továbbá Felső-Lövőnek (14 f r t ) ; 
Pozsonynak (40 frt), és Nyíregyházának (54 frt). Ez 
egyesületek az évenként gyűjtött összeget vagy egészben, 
vagy 1/3 részben szolgáltatják be az egyetemes gyáminté-
zet pénztárába. A szabad rendelkezésre maradó 3/4 részt 
az ifjúsági gyámintézetek szegény egyhazak és iskolák 
gyámolítására fordítják; csak Eperjes és Nyíregyháza 
képeznek kivételt, a melyek a saját körükben igyekeznek 
a szegényeken segíteni." Nézetem szerint ez a helyesebb 
eljárás, mert ha az ifjú idegeneknek, távoli egyházaknak 
s iskoláknak adja filléreit, nem látja az eredményt és 
áldást, mely jótettét kíséri; míg ha szegény, jó magavise-
letű és szorgalmas tanulótársán segít, az az öröm. melyet 
ekként szerez magának, csak fejleszti benne az áldozat-
készséget. 

Ezekben kívántam evang. középiskoláink f. é. vallás-
erkölcsi nevelését röviden ismertetni. Nem sok ugyan, a 
mit nyújtok, de azért ez adatok talán mégis meggyőzhe-
tik a kegyes olvasót arról, hogy középiskoláinkban éi s 
gondos ápolásban részesül az igazi prot. szellem. Ha erről 
sikerült az olvasót meggzőznöm, s ha e Lap olvasói oly 
élvezettel olvasták el cikkemet, mint a milyennel én azt 
megírtam: nem végeztem hiábavaló munkát ! 

Nyíregyháza, 1899. június 5. 
Adorján Ferenc, 

főgimn. tanár. 

T Á R C A . 

Miért nines több eredménye prédikálá-
sunknak? 

(Folytatás.) 

Nem annyira ölő-hatású, de lelkileg époly terméket-
len, mint a frázis: az absztrakció; e szót a legtagabb 
értelemben véve. Mily absztrakt sok prédikációban már 
maga a nyelv is. úgy egyes kifejezéseit, mint általában 
a mondatszerkezetet tekintve. Csak a legritkább esetben 
a gondolatok mélysége az, a mi a beszéd megérthetését 
nehezíti. Reális, mély gondolatok, még a falusi egyszerű 
hallgatók figyelmét is lekötik, ha csak általánosan ért-
hető alakban nyernek kifejezést. De gondolat, üre< prédiká-
ciók soha és scholsem populárisai;. Az igazi népszónokok 



mind gondolat-gazdagok; beszédjeik reális tartalmát a 
közönséges ember józan gondolkodásához mért egyszerű 
alakban és nyelven fejezi ki. És van — hála Istennek! — 
ma is elég olyan szónok, a kiknek beszédei tartalmasok-
nak mondhatók, csakhogy beszédjük modora paralyzálja 
azok esetleges jó hatását. Egy pomerániai lelkészi érte-
kezleten nem régiben ezeket mondotta az ismeretes Kras-
sow gróf: »Kedves lelkész u rak ! Önök, a kik itt együtt 
vannak, az Isten igéjét bizonyára tisztán és igazán hirde-
tik ; önök bizonyára mindnyájan azt hirdetik, a minek 
egy beszédből sem szabad hiányoznia: az emberi bűnös-
séget s az Isten kegyelmét a Jézus Krisztusban. De enged-
jék kimondanom, hogy az önök prédikációi, még a leg-
alaposabban átgondoltak is, nagyrészt a fejek felett repül-
nek el s a szívbe nem hatolnak, mivel a hallgatók nem 
értik öket.< — S miért nem értik meg ? Nem azért talán, 
mert hallgatóik nehéz-felfogású emberek, vagy mert mi 
oly irgalmatlanúl tudományosak vagyunk, hanem azért, 
mert a nehéz tudományos nyelvet, a melyen gyakran 
mint falábakon járunk, sokan a szószékre is felviszik. A 
római egyházban a liturgikus nyelv a latin; a nép termé-
szetesen nem érti, de legalább az a megnyugtató a dolog-
ban. hogy nem is várja tőle, hogy megértse. Mi egész 
hévvel — és méltán — kikelünk a római egyháznak 
azon eljárása ellen, hogy az istenitiszteletnél az anya-
nyelvet mellőzi s mi a nép anyanyelvén beszélünk az 
istentiszteleteknél; de mit használ ez az egész hév, ha 
az az anyanyelv a hallgatók nagyrészének úgy hangzik, 
mintha idegen volna előtte. Keserves dolog a szószék alatt 
ülni s így gondolkozni: »Ez a tisztelendő úr oda fent 
sok szép dologról beszélhet, csak érteném is a beszédjét!* 
Ha egy gyülekezet az ő lelkipásztoráról így nyilatkozik: 
»Nagyon szépen, tudományosan prédikál*, úgy biztos lehet 
abban, hogy az jó magyarán azt jelenti: »alig értünk 
valamit a prédikációból.* Ha én most a nép által nem 
értett s a műveltek által nem kedvelt absztrakt kifejezése-
ket és szófordulatokat itt mind fel akarnám sorolni, az 
annyi volna, mint ha a Dunába vizet hordanék. Csak 
üsse fel valaki a kezeügyébe eső első prédikációs-kötetet, 
— kevés kivétellel — egész halmaz ilyet fog benne találni. 
S vájjon ha úgy a .saját házunkat kutatnók át, nem volna-e 
ennek is hasonló eredménye? Nem könnyű dolog ám 
úgy beszélni, hogy igazán megértessünk, még az egyete-
mileg képzett embereknek sem! Könyvekből nehéz azt 
megtanúlni ; az embernek, ha azt el akarja érni, folyton a 
nép embereivel — s nem csak a vele egyrangú s egy-
műveltségü emberekkel — kell érintkeznie s el kell les-
nie tőlük, hogy hogyan gondolkoznak és beszélnek ; azután 
évek hosszú során prédikációjából kíméletlenül törülnie 
kell mindazt, a mi gondos vizsgálat után a hallgatók 
nagyobb átlagára nézve magasnak, érthetetlennek, ab-
sztraktnak, komplikáltnak s mesterségesen stilizáltnak ismer 
fel. Ez persze sok munkát s önmegtagadást igényel, de 
hát mindkettő kötelességünk s meg van néki a maga szép 
jutalma. Adná Isten, hogy a nyelv egyszerűségére s a 
gondolatok általánosan világos kifejezésére ép annyi gond 
fordíttatnék, mint a választékos kifejezésekre, ragyogó 
irályra s művészi körmondatszerkezetre! — Gyakran 
halljuk és olvassuk az ilyeneket : »Mi ma a klasszikus 
szónoklás korszakában élünk.* De mit használ ez az 
egész klaszicitás, ha az emberek feje fölött röpül el s 
nem képes velük az üdvösség útját alaposan megértetni! 
Bármily kevéssé hangzik is klasszikusan, de azért kimon-
dom : hogy minél szebben esztergályozottak a prédiká-
ciók, rám annál inkább azt a benyomást teszik, hogy 
azok a hallgatókat nem ragadják meg vagy legfeljebb 
megmossák őket anélkül, hogy őket megnedvesítenék. E 

mellett távolról sincs eszemben azt ajánlani talán, hogy 
pongyolás rendetlenséggel vagy közönséges vásári nyel-
ven hirdessük az igét. A szentélyben nekünk a szentély 
nyelvén kell beszélnünk, úgy, a hogy a biblia beszél: 
egyszerűen, természetesen és iellegzetesen s oly mondat-
füzéssel, hogy azt legegyszerűbb hallgatónk is figyelem-
mel kisérni képes legyen. Végre mégis fel kellene hagyni 
azzal a tervvel, hogy a prédikációról, mint művészi 
aktusról szóló homiletika doktrínával ragyogó szónokokat 
akarjanak képezni! Szószéki beszédeinkben manapság a 
művészetből s mesterkéltségből már elég van s ragyogó 
szónokokban sincs hiány; de a mire nekünk még mindég 
szükségünk van, az nem a még ékesebb művészi alak, 
hanem : az egyszerűség, a közvetlenség, — olyan dolgok, 
a melyek persze nehezebben érhetők el, mint minden 
művésziesen faragott beszéd-cicoma. 

A kifejezésbeli absztrakció azonban mélyebb alapját 
a gondolatbeli absztrakcióban bírja. Mindnyájan annak a 
veszélynek vagyunk kitéve, hogy elvontan gondolkodjunk; 
azért könnyebben esik nekünk általános szólásmódokat 
egymásra halmozva, egy értekezésszerű prédikációt meg-
írni, mint a népnek konkrét s könnyen felfogható modor-
ban beszélni. »Ha a mai nyomtatott beszédgyüjteményekbe 
tekintünk — mondja egy, a mai építő irodalom felett 
szemléttartó kitűnő irat — s kérdjük: mit lehetne e pré-
dikációkból azokra nézve következtetni, a kiknek azok 
szánva vannak ? Felelet: azoknak olyan embereknek kell 
lenniök, a kik csakúgy a levegőben lebegnek, a kiknek 
nincsen határozott hivatásuk az életben, sok idejük van 
az elmélkedésre, az absztrakt gondolkodásban nagyon gya-
korlottak s a biblia nyelvében teljesen jártasak.* »A leg-
több mai prédikációban minden kétséges, feltételes, sze-
mélytelen s absztrakt.* Az ilyen értekezésszerű modor 
azonban a prédikációt unalmassá s gyümölcstelenné teszi, 
nemcsak az iparosokra és földmivelőkre, hanem még a 
titkos tanácsosokra s professzorokra nézve is. Még az 
igazán müveitek sem szeretnek a templomban általános 
theologiai értekezéseket hal lani; s a ki a nép nem művelt 
elemét nem képes lebilincselni, az csalódik, ha azt hiszi, 
hogy annál nagyobb vonzó erőt gyakorol a művel-
tekre. Persze a prédikálásra nézve is á\\ az az elv: 
suum cuique, vagy a mint az írás mondja : »helyes meg-
osztása az igazság igéjének* ; ez alapon azonban nehéz 
volna a műveltek részére külön prédikálásmódot köve-
telni, a mint tényleg sem a prédikáció nagy mestereinél, 
sem az apostoloknál ilyen külön genus-praedicandit nem 
találunk. E tekintetben nincs különbség; mindnyájan, mű-
veltek s nem müveitek, bűnösök mindnyájan egyformán 
gonoszhajlamú szívvel bírnak s mindnyájuknak egy és 
ugyanazon úton kell haladniok, s az Isten előtt nincsen 
személyválogatás; azért a szentség nyelve egyetemes 
nyelv. 

Betekintvén Jézus beszédjeibe, mily konkrét, érthető, 
életeleven, személyi és könnyen kiérezhető éllel biró azok-
ban mdinen! E beszédeket nekünk homiletikai szempont-
ból is szorgalmasan kellene tanulmányoznunk; ezekből a 
gyakorlati prédikálást illetőleg sokkal többet tanulhatnánk, 
mint az összes homiletikai tankönyvekből együttvéve. Oly 
közel fekszik hozzánk s még sincs meg, — legalább 
tudtommal nem — Jézus beszédjeinek, mint a prédikáció 
példányképeinek, tudományos feldolgozása. Csak egyre, 
s erre is csak futólag akarok most rámuta tn i ; ott van 
pl. a hasonlat (példázat) s a velős szentencia. Legyen, 
hogy Keleten a hasonlat speciális okkal biró s közszük-
séggé vált oktatási fo rma; legyen, hogy alkalmazásának 
— a mint az Úr maga is határozottan mondja az isme-
retes ézsaiási helyre való kérdésükre vonatkozó feleleté-



ben — ott némileg törvényszerű alapja is volt, mindaz-
által a hasonlatok Jézus beszédjeiben olyan helyet foglalnak 
el, hogy azok Jézus tanítási modorától el nem választ-
hatók s nélkülök az el sem képzelhető. S e tény nem 
tartalmaz-e bizonyos homiletikai útmutatást számunkra? 
Oly közel fekszik hozzánk a dolog s mégis aránylag mily 
ritkán alkalmazzuk a hasonlatot prédikációinkban! Mily 
sok száraz, a következő pillanatban feledésbe menő defi-
níciót, mily sok unalmas magyarázgatást takaríthatnánk 
meg. mennyivel élénkebbé tehetnők beszédjeinket, az írás 
gondolatait mennyire szemléletethetnők s a hallgatók figyel-
mét mennyivel jobban lebilincselhetnők: ha jobban meg-
tanulnánk hasonlatokban beszélni! Ez természetesen nem 
könnyű dolog, de végre is megtanulható. A mit az ember 
akar, arra módot is talál, hogy elérje Egy dolog azon-
ban nélkülözhetetlen e téren és ez az, hogy a prédikátor-
nak olyan szoros benső viszonyban kell állania az Istenhez, 
hogy az érzéki világnak az érzékfelettihez való viszonyát 
ösztönszerűleg kiérezze. Ha Istenben és az ő országa gon-
dolataiban élünk, mozgunk és vagyunk, akkor lesz sze-
münk és fülünk is arra, hogy a minket környező minden-
napi világban hasonlatokat találjunk; akkor a természet 
és az ember előttünk az istenországa törvényeinek s ese-
ményeinek visszatükröződéseéntk jelenik meg, hogy úgy 
mondjuk, szemléltető eszközévé lesz az isteni kijelentés 
gondolatainak, világi bibliává, népies kommentárrá, a mely 
az írás igazságait magyarázza. Mihelyt valakiben van elég 
érzék ahhoz, hogy ezt a népies beszédet megértse, az 
csakhamar talál benne hasonlatokat, is prédikációjához. 
Gyakorlati szempontból ajánlatos volna, hogy az ilyen 
találmányokat azután mindenki vagy egy kis jegyző-
könyvbe, vagy mindjárt a bibliának azon helyére jegyezze, 
a mely általuk esetleg illusztrálható. Ha olvasmányai köz-
ben jó hasonlatokra, vagy példázatkép értékesíthető elbe-
szélésekre akad,, jól teszi, ha azokat gyűjtögeti. »Gyűjts 
annak idején, hogy legyen, ha megszorulsz«,—ez a tanács 
megszívlelendő a prédikátorok által is. 

Minél találóbb a hasonlat, a melyet alkalmazunk, 
prédikációnknak annál nagyobb hatása lesz. Ha például 
a különféle szántóföldekről szóló példázattal iiapcsolatban 
a világi szórakozásokról szólunk s ha aztán a különféle 
szórakozások között, mondjuk talán a táncnál, absztrakt 
dedukcióval a különbségeket boncolgatjuk, azt fejtegetvén, 
hogy azok vétkek-e és mennyiben azok: biztosak lehe-
tünk az iránt, hogy levegőbe beszélünk. Míg ellenben ha 
a példázatnál maradva, körülbelül így szólunk. »a galam-
bok — a mint tudjátok — egész ártatlan madarak ; de 
ha földjeitekre veteményt vettek, nem kívánjátok őket 
oda, mert ha a magot felfalják, már kártékony mada-
rakká váltak«, — ily esetben még a nehezebb felfogású 
hallgató is megérti, hogy hányadán all a dolog a mulat-
ságokkal s hogy igaza van az Üdvözítőnek, a mikor azokat 
olyan madaraknak mondja, a melyek az elvete.t magot 
felfalják. 
(Folyt, köv.) Pciulik János. 

B E L F Ö L D . 
Konventünk rendkívüli üléseiről. 

Egyetemes református konventünk e hó 14-én d. e. 
10 órakor és d. u. 4 órakor két rendkívüli ülést tartott, 
melyen Kún Bertalan püspök és Tisza Kálmán főgond-
nok kettős elnöklete alatt a kongrua és néhány más ügy 
tárgyában folyt tanacskozás. Az ülésen jelen voltak Kún 

B.. Szász K.. Kiss Áron és Bartók György püspökök, 
Tisza Kálmán, b. Bánfíy Dezső, Szilágyi Dezső, gróf Dégen-
feld József fődondnokok; Szilády Aron, Ádám Kálmán, 
Czike Lajos, Körmendy Sándor, Badácsy György, Kérészy 
Barna, Szabó János, Széli Kálmán, Sass Béla, Bartba 
Lajos, Dézsi Gyula, Kenessev Béla lelkészi, Darányi Ignác, 
Molnár Béla, Szilassy Aladár, Ádám András, Karap 
Ferenc, Dókus Ernő, Ragályi Béla, gróf Tisza István, 
György Endre, Lengyel Imre, dr. Simó Lajos, Vályi Gábor, 
stb. világi képviselők. 

Kún Bertalan püspök kenetes imája és a tagok 
igazolása után a konvent, sajnálattal vette tudomásul 
Tóth, Sámuel konventi volt főjegyzőnek halálát : emlékét 
jegyzőkönyvileg megörökítette, özvegyéhez részvétiratot 
intézett. 

Az ülés főtárgyát a közalapi végrehajtó bizottság 
jelentése képezte a lelkészi javadalmak kiegészítése tár-
gyában. A jelentést s az ehhez csatolt szükséglet-kimu-
tatást K<nessey Béla előadó terjesztette elő, ki a mun-
kálaton hónapokon át dolgozott, a bizottság pedig a 
kimutatás revízióját négy teljes napon át tartott, délelőtti 
és délutáni ülésben végezte. A kimutatás szerint az egész 
református egyházban a lelkészi fizetéseknek 1200, illetve 
1600 koronáig való kiegészítésére szüksége van : 1. a 
Dunamelléki egyházkerületben 104 egyháznak 11,722 k. 
29 f., illetve 49.682 k. 17 fre, 5460 k. fuvardíjra, 3000 k. 
káplántartási dí jra; 2. a Dunántúli egyházkerületben 
208 egyháznak 46,039 k. 30 f., illetve 125,548 k. 23 f., 
15,909 k. fuvardíjra és 2,500 k. káplántartasi dí jra; 3. a 

t Tiszáninneni egyházkerületben szüksége van 300 egyháznak 
94,633 k. 41 fre, illetve 220,259 k. 41 fre, 17,710 k. fuvar-
díjra és 1400 k. káplántartási dí jra; 4. a Tiszántúli 
egyházkerületben szüksége van 381 egyháznak 123,712 k. 
61 fii., illetve 268,662 k. 97 fillérre, 8060 k. fuvardíjra 
és 1828 k. káplántartási díjra; 5. az Erdélyi egyházke-
rületben 448 egyháznak 193,261 kor. 49 fillérre, illetve 
377,959 k. 67 fillérre, 19,510 k. fuvardíjra és 500 kor. 
káplántartási díjra. Az összes szükséglet 1439 egyházban 
fizetéskiegészítésre 1200 koronáig 469,336 k., 1600 koro-
náig 1.043,113 k. 45 fillér, fuvardíjra 66 679 k., káplán-
tartásra 9228 korona. 

A kimutatást, mely mind az 1439 egyházra nézve 
részletesen megjelöli a szükségletet, a konvent vita nélkül 
magáévá tette, a kultuszminiszterhez július l - ig fölterjesz-
teni határozta, a még hiányzó kimutatások pótló fölter-
jesztésére a végrehajtó bizottságot fölhatalmazta, a mi-
nisztert pedig megkérte, hogy a netalán szükséges felvi-
lágosítások tárgyában szíveskedjék közvetlenül a végrehajtó 
bizottsággal érintkezni. Végül a végrehajtó bizottságnak 
fáradságos munkájáért elismerést és köszönetet, Kenessey 
Béla előadónak pedig 500 frt tiszteletdíjat szavazott. 

Az elméleti jog- és államtudományi vizsgálatra vo-
natkozó előterjesztését az egyetemes tanügyi bizottságnak 
a konvent a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez föl-
terjesztendőnek határozta 

A horváth bánnak a konvent elnökéhez a horvát-



szlavon-országi ev. ref. egyházak jogviszonyai ügyében 
intézett átiratát a konvent köszönettel tudomásul vette. 
Az átirat tudatja, hogy a horvát-szlavon tartomány-gyűlés 
az 1898. évi május 7-diki törvényben akként szabályozta 
az ottani egyházak jogi viszonyait, hogy a zsinati Egy-
házi Törvény ott is érvenyesnek nyilváníttatott s a bán 
egyszersmind megküldte ezt a törvényt 50 példányban; 
továbbá felhívja konventünket, hogy törvénykönyvünk 
némely hézagait illetékes uton pótolni s a kiegyezési tör-
vényhez alkalmazni szíveskedjék. Konvent intézkedett, 
hogy a horvátországi hatóságok részére ref. egyházunk 
tiszti név- és címtára az átirat értelmében megküldessék, 
viszont a két dunai egyházkerületek elnökségeit és espe-
rességeit utasította, hogy az egyházi kör igazgatásában 
a közölt törvény értelmében járjanak el ; egyházi törvény-
könyvünknek a bán által említett hézagai kipótlását pedig 
a zsinati tárgyak közé jegyeztette elő. 

A délutáni ülésben az egyházi adóreform tárgyában 
kiküldött bizottság jelentése alapján elhatározta, hogy 
részint az adóreform zsinati előkészítésére való tekintettel, 
részint pedig az adóval túlterhelt gyülekezetek némi köny-
nyítése vegett az adóreform előkészítésére újabb kimuta-
tást, illetőleg újabb összeírást rendel el, mi végből a bi-
zottság áltál készített utasítást és kérdőíveket kinyomatni 
és a maga útján a gyülekezeteknek megküldetni határozta. 

Az iskolaügy-bizottság jelentése alapján tudomásul 
vétetett, hogy a közoktatásügyi minisztérium a békési 
gimnázium államsegély-szerződését elfogadta ; hogy a 
nagyenycdi főgimnázium 21 ezer frtos kölcsöne törlesz-
tésére a közoktatási minisztérium államsegélyt engedélye-
zett ; bogy a h.-böszörményi gimnázium államsegélyi ügye 
szintén renbe jött és a miniszternek elfogadásra ajánltatik. 

Végül a tiszántúli egyházkerület fölterjesztésére a 
konvent elhatározta, hogy az átdolgozott ó-szövetség meg-
jelenése alkalmából a brit és külföldi biblia-társaság előtt 
az egyetemes református egyház köszönetét kifejezi és 
ebből az alkalomból a revideált ó-szövetséget a lelkészi 
karnak és a közönségnek pártoló figyelmébe ajánlja. 

Ezzel az ülés Kun Bertalan imájával befejeztetett. 
Krónikás. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi április 

havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szlavon-
országok kivételével, ápril havában élve született: 51'945, 
halva: L079; elhalt hét éven alul: 2 0 1 7 2 ; hét éven 
felül: 2 3 2 1 6 ; összesen: 43390 . Népszaporodás: 8 5 5 5 . 
Házasság köttetett: 8 015. Ebből vegyesházasság: 953; 
% - b a n : 11 89. Tiszta ág. h. ev. házasság: 8 4 5 ; tiszta 
ev. ref. házasság: T326. 

Azon 112 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
28 esetben az apa, 10 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 18. Megegyezés nem léte-
sült 74 esetben. Azon 128 vegyesházasságból, hol a vőle-

gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 14 esetben az apa, 21 esetben az anva vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 77. Megegyezés 
nem létesült 83 esetben. 

Azon 95 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. b. ev., a másik fél nem római kath., de más vallású, 
8 esetben létesült megegyezés, melyből 1 esetben az ág. 
h. ev., 7 esetben a más vallást fogják követni a gyer-
mekek. Veszteség: 0. Megegyezés nem létesült 87 eset-
ben. Ezen esetekben az ág. h. ev. nyeresége az ev. ref. 
egvháztól egy; vesztesége pedig az ev. reform, egyházzal 
szemben 7. Ápril havában két ág. b. ev. vőlegény kötött 
házasságot izraelita menyasszonynyal és 3 izraelita vőle-
gény ág. hitv. ev. menyasszonynyal. megegyezés egy eset- * 
ben sem iétesült. Egy felekezeten kivüli vőlegénv kötött 
házasságot ág. h. ev. menyasszonynyal, megegyezet nem 
létesült. 

Azon 191 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 42 eset-
ben az apa, 22 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 20. Megegyezés nem létesült 127 
esetben. Azon 229 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
21 esetben az apa, 49 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 28. Megegyezés nem léte-
sült 159 esetben. Azon 161 vegyesházasságból pedig, 
hol az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., 
de más vallásű, 19 esetben létesült megegyezés, melyek-
ből 16 esetben az ev. ref., 3 esetben a más vallást fog-
ják követni a gyermekek. Nyereség: 13. Megegyezés 
nem létesült: 142 esetben. — Ezen esetekben az ev. 
ref., egyház nyeresége a gör.-kath. egyháztól 6, a görög-
keletitől egy, az ág. h. ev. egyháztól 7, az izraelita hit-
felekezettől kettő; vesztesége pedig a gör.-kath. egyházzal 
szemben kettő, az ág. h. ev. egyházzal szemben 1. Három 
ev. ref. vőlegény és két menyasszony kötött ápril hóban 
izraelita menyasszonynyal illetve vőlegénynyel házassá-
got, megegyezés az előbbinél egy esetben, a másodiknál 
szintén egy esetben az ev. ref. egyház javára történt. 

A róm. kath. egyház ápril havában a két protes-
táns egyháztól a fent jelzett nyereségen kivül, a 110 nem 
evang. vagy ref., de más vallásuval kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint veszteit 4 esetben, de részére 
21 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása ; nyeresége 
tehát itt is: 17. Megegyezés nem létesült 25 esetben. 
Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben egy; az uni-
táriussal szemben egy, az izraelita hitfelekezettel szem-
ben kettő; nyeresége pedig a gör.-keleti egyháztól 16, 
az unitáriustól egy, az izraelita hitfelekezettől 4. Ápril 
havában 8 róm. kath. vőlegény kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal, megegyezés egy esetben létesült az apa 
részére, és 11 izraelita vőlegény lépett házasságra róm. 
kath. menyasszonynyal, megegyezés öt esetben létesült, 
három esetben a róm. kath. egyház és két esetben az 
izraelita felekezet javára. Keresztyén és izraelita között 
ápril havában összesen 29 házasság köttetett. Egy fele -
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kezeten kivüli vőlegény ág. h. ev. menyasszonynyal; meg-
egyezés nem létesült. 

Horvát-Szlavonországokban ápril havában összesen : 
839 kázasság köttetett,ebből vegyes házasság 12; °/0-ban : 
1*43. Tiszta ág. h. ev. házasság 33; tiszta ev. ref. házas-
ság: 9. Két ág. h. ev. vőlegény kötött házasságot róm. 
kath. menyasszonynyal, megegyezés szerint egy esetben 
az apa. egy esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. Nyereeség-veszteség : 0. Egy ág. h. ev. vőlegény 
és 4 menyasszony kötött házasságot ev. ref. menyasz-
szonynyal, illetve vőlegénynyel, megegyezés csak az első 
esetben létesült az ág. h. ev. egyház javára. Nyereség : 1. 
Két róm. kath. vőlegény kötött házasságot ev. ref. meny-

t asszonynyal, megegyezés nem létesült; és két ev. reform, 
vőlegény lépett házasságra róm. kath. menyasszonynyal, 
megegyezés mindkét esetben a róm. kath. egyház elő-
nyére létesült. Veszteség : kettő. 

E szerint folyó évi ápril havában az ág. h. ev. 
egyház vesztesége a római katholikus egyházzal szemben 
Magyarországon : 35, Horvát-Szlavonországokban nyereség-
vesztesége: 0. Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben 
Magyarországon : 6, Horvát-Szlavonországokban nyeresége 
egy. Összes vesztesége ápril havában: 40. Az ev. ref. 
egyház vesztesége a róm. katholikus egyházzal szemben 
Magyarországon: 48, Horvát-Szlavonországokban: 2. Nye-
resége más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon 13, 
Horvát-Szlavonországokban vesztesége egy. Összes vesz-
tesége ápvil havában: 38. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
(Folytatás és vége.) 

Az anglikánus egyházban is sürgetik sokan az 
egyháznak nagyobb szabadságát az állammal szemben, 
s az egyházat az állami hatalomnak feláldozó ü. n. eras-
tianizmussal kezdenek szakítani a magas püspöki egy-
házban. A ritualisztikus viták elevenítették föl újabban a 
kérdést. Az egyház lényegével nem tartják megegyezőnek, 
ha tisztán világi bíróságok ítélnek egyházi szabályokat 
sértő lelkészek fölött. Az államtól teljes függetlenségre 
csak kevesen gondolnak, miután az a pénzügyi szempon-
tok mellett magas állásától fosztaná meg az anglikánus 
egyházat s a szektákkal egyenlő nivora emelné. A lai-
kusoknak a helyi gyülekezetekben és az összegyházban 
való nagyobb jogainak biztosításáról van itt szó. A kér-
dés nehézsége abban van, hogy ki tekintendő az anglikánus 
egyház jogosult tagjának ? Az indifferensek nagy töme-
gére való tekintettel a konfirmációban s a kommunióban 
való részvételhez fog kelleni azt kötni. E szabadabb egy-
házi mozgalommal Anglia jelenlegi első államferfia Bal-
four is rokonszenvez, ki theol. műveltségénél és erős 
egyházias érzékénél fogva a minap az angol parlament-
ben kijelentette, hogy az ő ideálja a skót egyházi szervezet. 
Tehát az állam is hajlandó felszabadítani az egyházat a 
gyámságból, a mi azonban a püspöki hivatalt épen nem 
érinti. S a míg így a konzervátiv párt az egyház szabad-

ságtörekvéseivel rokonszenvez, addig az állami hatalom-
mal szövetséges liberális irányzat a ritualizmus megtöré-
sére törekszik. A parlament előtt van egy javaslat, mely 
ugyancsak megszorítja a misével vagy magángyónással 
élő pápás ízű papoknak eljárását. A canterburyi és yorki 
érsek legközelebb véleményt is adott a rituálék kérdésé-
ben, a melylyel a ritualistákat vélik megnyerhetni. De 
miután az anglikánus egyház az angol őskeresztyén egy-
ház közvetlen folytatásának vallja magát, a melyet a 
reformáció csak néhány feltűnőbb visszaéléstől tisztított 
meg, folytonos zavarban tudja magát a ritualistákkal szem-
ben, mely kényes helyzet különösen akkor áll elő, a 
midőn a tradíció ingatag álláspontjára helyezkedik. Tud-
valevőleg az őskeresztyén s a római pápás egyházi elem 
egymásba folyólag tűnik fel, úgy hogy ilyen körülmények 
között az anglikán egyház katholizáló processzusa s a 
diszenterek protestantizmusának előhaladása elmarad-
hatatlan és feltartózhatatlan. Kíváncsian várjuk és kellő 
figyelemmel kísérjük a további fejleményeket. 

A paritás elvével még mindig előhozakodnak az 
ultramontán körök vezéremberei Poroszországban. Paritás 
alatt körülbelül azt értik, a mit minálunk autonomia alatt 
értenek pápásaink. Buseh a minap »Konfession und höhe-
res Schulwesen in Preussen« című művében kimutatta, 
hogy milyen alaptalan a centrumpárt örökös panasza a 
paritás kérdésében. A magasabb tanintézetek tanúlóinak 
száma ugyanis 1898. február 1. volt 144,939, ebből 32,374 
a kath., 100,75^ pedig a prot. hitvallást követi. A népes-
ség arányában kellett volna lenni 50,003 kath. és 92,615 
ev. vallású tanulónak. S ha a tanárok felekezeti viszo-
nyát tekintjük, úgy kitűnik, hogy a kathtolikusoknak 59 
tanári állásai többjük van mint a protestánsoknak Porosz-
országban. S így van ez mindenütt a paritás dolgában. 

Hogy a »Los von Bom\< mozgalma milyen izga-
tottságot keltett Ausztriában, abból is kitűnik, hogy má-
jus elején kiutasították annak területéről a mozgalmat 
tanulmányozó Everling krefeldi lelkészt, a kivel szemben 
elkövetett brutális vegzáló rendőri eljárást maga irta le 
Luthardt lapjának egyik mult számában. Onnan arról is 
értesülünk, hogy különösen Zimmermann lelkésznek »az 
evangélium áldásáról és diadaláról* tartott előadása foly-
tán április végéig 462 egyén tért át Bécsben az ev. egy-
házba. Mi több, az idők jeleként legújabban rendőrileg 
letiltották jelen és »Mit köszönhetünk a reformációnak ?« 
című müvének könyvkereskedői úton való terjesztését. 
Ujabban Ausztria 84 ev. német lelkésze és presbyteriuma 
lelkes szózatot bocsátott közre a >Los von Rom« moz-
galma ügyében, mely hangosan tiltakozik a vallásnak és 
a politikának erőltetett összezavarása ellen. Grázban is 
nagy az áttérések száma, a mi a rendőrséget a mozga-
lom irodalma tekintetében házmotozásokra is indította. 
Alig hiszszük azonban, hogy ilyen rendszabályokkal meg 
lehetne akasztani a német osztrákok reformmozgalmát. 

A német prot. sajtó, mint Luthardt lapjából érte-
sülök, fel van háborodva Jutta meklenburg-strelitzi her-
cegnőnek vőlegénye Daniló, montenegrói koronaörökös 
kedvéért a gör.-keleti egyházba való áttérése miatt. Úgy 
Alexandra orosz cárnőnek s Görögország koronaörökös-
nének, mint Jutta hercegnőnek áttérése csak mély fájda-
lommal érintheti a prot. egyházat, mert az utóbbi eset-
ben egy ősrégi prot. fejedelmi ház sarjának hitehagyásá-
ról van szó. Ez a politika műve a vallás terén, mely 
már IV-ik Henrik óta zavart csinál a fejedelmi házak 
vallásos meggyőződésében. 

A kath. világot nagy veszteség érte Azarian kon-
stantinápolyi örmény kath. patriarkának május 1-én és 
Krementz kölni bíboros érseknek május 6-án bekövetke-



zett elhunytával. Előbbi 1881-ben nyerte el XIII ik Leó 
pápától a patriarka méltóságát, a kivel s altalában a 
vatikáni politikával mindig a legbensőbb viszonyban tudta 
magát. A pápa és a szultán közötti politikai viszonyban 
első rangú közvetítő szerepet játszott, s a patriarka vitte 
át 1888 ban Rómába a szultán értékes ünnepi ajándékát. 
Az örmény mészárlások elitélése miatt közte és a szultán 
között a korábbi jó viszony később megzavartatott. 
72 éves korában halt el. 

Krementz kölni érsek 1819. született. Bonni, mün-
cheni és trieri tanulmányai után 1842. pappá szentelték. 
1867. ermlandi püspök lett s mint ilyen élénk szerepe 
volt az újabb porosz egyházpolitikai mozgalmakban s a 
kulturkampf küzdelmeiben. 1885. Melchers helyére kölni 
érsek lett. Sok baja volt Mühler porosz kultuszministerrel 
Wollmann vallástanár ügyében, és Bismarckkal a májusi 
törvények revíziója miatt. Utolsó éveit békében töltötte. El-
hunyta feletti részvétének a porosz korona is kifejezést adott. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** Ritoók Z s i g m o n d befejezte »Nézetek az ev. 

ref. egyház helyzetéről és teendőinkről* cimü nagysza-
bású cikksorozatát a »Debreceni Protestáns Lap«-ban. 
Elmélkedése végső rezultátumát a következőkbevonja össze: 

»Fokozzuk a protestáns szellemű nevelést; 
alkossunk ev. ref. nőnevelő-intézeteket, első sorban 

is tanítónőképző intézeteket; 
szaporítsuk a lelkészi állásokat, emeljük a lelkészek 

fizetését, fokozzuk a lelkészképzést, neveljünk és alkal-
mazzunk missziói lelkészeket; 

szaporítsuk a szeretet intézményeit és munkáit, gon-
doskodjunk az elhagyott árva gyermekekről, támogassuk 
ez intézményeket egyesületek által, küzdjünk az alkoho-
lizmus ellen, a mértékletesség mellett; 

alkossunk egyházfentartási alapot, használjuk fel az 
egyház tagjainak önkéntes adakozási hajlamát és irányoz-
zuk azt s kezdjük meg a munkát adózásunk rendezése 
ügyében a presbyteriumokban. 

És jövőnk nem lehet kétes!* 
Készséggel aláírjuk mindeme remediumokat. Nincs 

is közöttük egy se, melyért lapunk már ne küzdött volna. 
Csak óhajtjuk megjegyezni, hogy mindezeknek véghezvitelére 
pedig »Egy a szükséges dolog!* Ha az az egy meg lészen, 
a többi varázslatos hirtelenséggel elkövetkezik mind. 

I S K O L A . 

Konfirmáció. Igen figyelemreméltó cikk jelent meg 
ezen a címen a »Tanítók Lap,ja« ezideí 24-dik számában. 
Cikkíró azon panaszkodik, hogy dacára a zsinati törvények 
126. §-a világos rendelkezéseinek, a lelkészek még mindig 
vonakodnak a konfirmációi oktatást végezni. Hát kérem, 
ha ez így van, nagyon szomorú dolog, a melynek nem 
szolgál mentségeül semmiféle elfoglaltatás. Mert az effajta 
dolgot üdülésnek kellene, hogy tekintsék a lelkész urak. 
Helyesen végezve, a konfirmációi oktatás üdülés, pehenés 
is. Nincs érdekesség nélkül a cikknek az a kívánalma 
sem, miszerint óhajtandó lenne, hogy az idézett para-

grafusba a tanítók is bevétetnének, mint olyanok, a kik 
a konfirmációi oktatást az egyetemes papság elvénél fogva 
szintén jogosítvák végezni. Úgy örültem ennek a kíván-
ságnak. íme, itt vannak azok a tanítók, a kik részt köve-
telnek az Isten országa építésében, vagy legalább ebbeli 
jogukat kimondatni kérik, nehogy kétségbe vonja valaki. 
De a munka díjazásáról talán elég idő lesz akkor emlé-
kezni meg, a mikor a 126. §. rájuk is kiterjesztetik ? (Gr.) 

Üj ev. ref. f ő g i m n á z i u m a z Alföldön. A karcagi 
eredetileg négy osztályú algimnáziumot — mely egy pár 
év óta ideiglenes jelleggel hatosztályúvá fejlesztetett — 
teljes nyolcosztályú gimnázium váltja fel, mi végből az 
államsegélvi szerződés ügyében három év óta öt fórumon 
(egyházközség, város, egyházkerület, konvent, állam) tar-
tott tárgyalások f. é. május 27-én teljesen sikerre vezet-
tek. A vegleges szerződes megkötésére a vallás- és közokt. 
miniszter megbízottja ott a helyszínén Géresi Kálmán 
debreceni tankerületi főigazgató volt, ki az illető kiküldött 
tényezőkkel mindenben megállapodásra jutván, a meg-
szövegezett szerződés a miniszterhez aláírás végett föl-
terjesztetett. A nyolcosztályú gimnázium évi költségei 
42,942 forintra vannak téve; ebből a város az általa 
megajánlott bárom tanári szék után 5670 forintot; az 
egyház alapítványokból és egyebekből 21,233 forintot, 
az állam pedig évi hozzájárulásként 16,000 forintot fedez. 
Mivel az állami hozzájárulás kevesebb, mint a várostól 
támogatott egyház hozzájárulásé, az intézet felekezeti jel-
lege megmarad. A tanárok közül ötöt a fentartó-testület 
által ajánlottak közül a miniszter, nyolcat az eddigi mód-
szer szerint az egyház választ. Építkezési költségül a 
miniszteri biztos 80,000 forintot ajánlott meg. — Ez a 
számítás arra az esetre vétetett föl, ha a városi köz-
gyűlés a város részére megvett Papp Móric-féle teleknek 
(1652 • öl = 9538*33 • méter) a jelenlegi gimnáziumi 
helyiséggel és telekkel való elcserélésébe beleegyezik. A 
harmad napon (május 29.) tartott városi közgyűlés ezt 
a kívánságot is teljesítette s illetőleg ezt a szép áldozatot 
is meghozta és így az állami segedelemmel felépítendő 
új főgimnáziumnak a mai kor követelményei szerint be-
rendezendő palotája a város kellő közepén, egy szép, 
hatalmas telken olyannak Ígérkezik, a milyennek párja 
a Nagy-Alföldön talán nem fog akadni. A nyolc osztályra 
előkészítő munkálatok oroszlán része Horváth Ferenc 
gimnáziumi igazgató mellett Hajnal Elek lelkész és iskola-
széki elnököt, a kivitel és az államsegély kieszközlése 
pedig leginkább a helyben lakó két országgyűlési képvi-
selőt: Madarász Imrét és Papp Eleket illeti. De akár-
hogyan töitént a megvalósítás, mi úgy felekezeti, mint 
nemzeti szempontból csak örvendeni tudunk, hogy ama 
nagyhatáru ős-magyar városnak ezután nem az lesz egye-
düli gazdagsága, hogy első minőségű, acélos búzát terem 
»arany kalászszal ékes rónasága«, hanem hogy a teljes 
főgimnázium művelő hatása szellemi és erkölcsi tekintet-
ben sok, most parlagon heverő dologra fog kiterjedni és 
gazdag gyümölcsöket fog teremni kulturális téren, köz-
vetetlenül ugyan az Alföldnek, de közvetve mégis az 
egyháznak, nemzetnek és a hazának, (e.) 



EGYESÜLET. 
P r o t e s t á n s o r s z á g o s á r v a h á z u n k igazgató választ-

mánya e hó 10-én tartott ülésében döntött a felvételi és 
segélyezési kérvények tárgyában. Az ülésen dr. Kovácsy 
Sándor elnöklete alatt, özv. Haberern Jonathánné, özv.^Hun-
falvy Pálné, özv. Domanovszky Endréné és özv. Liede-
mann Sámuelné női választmányi tagok, továbbá dr. Wag-
ner Géza alelnök, Szilassy Aladár kérvényi bizottsági 
elnök, Szőts Farkas tanügyi elnök, Beliczay Béla, Kenes-
sey Béla, Horváth Sándor választm. tagok, dr. Horváth 
Zoltán ügyész és Brocskó Lajos igazgató voltak jelen. 
A kérvényeket előző napi ülésében a kérvényi bizottság 
vizsgálta át s tette meg javaslatait a felvételre és a 
segélyezésre nézve. Beérkezett összesen 104- kérvény, 
melyek közül 65 felvételre, 3ví pedig segélyezésre szólott. 
A felvételt kérők között volt 32 fiú és 33 leány. Kilépés 
folytán megüresedett 6 fiú és 5 leány helye, összesen 
tehát 11 hely. Felvétetett a fiúk közül Bartók Tibor 
tanárfi Besztercéről, Schuchtár Pál ügyvéd fia (10 testvér 
közül) Liptőszentmiklósról, Szentpétery Árpád épitész árvája 
5 testvér közül K-.H.-Váraljáról, Kustár Mihály jegyző 
árvája budapestről, Vári Kovács György gépész árvája 
5 testvér közül Szegvárról és Zsemlye Ernő kovács árvája 
9 testvér közül Pozsonyból. A lányok közül felvétettek 
Subasits Mária vendéglős árvája 8 testvér közül B.-Csabá-
ról, Fejes Aranka gyógykovács árvája 8 testvér közül Pilis-
ről, Rácz Margit lelkész árvája Kercsáról, Molnár Aranka 
lelkész árvája Tószeghről, Móré Vilma betűszedő árvája 
Budapestről. Nevelési segélyben részesíttetnek az 1899/1900. 
iskolai évben a következő árvák: Unghváry Elemér ref. 
50 frt, Czapff Ödön ev. 50, Szabó Endre ref. 50, 
Róth Zsigmond ev. 50, Szabó Ernő ref. 80, Varga Béla 
ev. 50, Szemián Mihály 50, Kiss Ilona ref. 100, Király 
Tibor ref 50, Balogh Aladár ref. 50, Palásthy Ár-
pád ev. 50, Csethe István ref. 50, Nagy Gyula ref. 30, 
Eőryné árvái ev. 50, Gyarmathy Emma ref. 30, Boro-
vicska Ferenc ev. 30, Székely Etel ev. 30, Vizkelethy 
Edit ref. 50, Márkus Géza ref. 50, Beder Lajos ref. 50, 
Spannagel Alfons ev. 50, Mészáros Jolán ev. 40, Csécsi 
Nagy Árpád ref. 40, Cseh Irén ref. 50, Hegedűs István 
ref. 30, Hegyi István ref. 50, Fuchs Irén ev. 50, Tardy 
Loránd ref. 40, Weinelt Mária ref. 40, Griesmayer 
Vilmos ev. 50, Tburzó Mária ev. 40, Szigethy Erzsébet 
ev. 50, Matuska Vilma ev. 50, Lipthay Gábriella ev. 50, 
Kovács Ilona ref. 50, Módy Etelka ref. 50, Osgyányi 
Ilona ev. 40, Pinke Vilma ref. 50, Szabó Jolán ev. 40, 
Grieszner Gyula ev. 50, Krebsz Frigyes ev. 30, Hagara 
Endre ref. 50, Piróthné árvái 50, Erdei Róza 50, Sarkadi 
Jenő 40, Béczi Ilona 50, Szűcs Lajos 50, Komáromi 
egyházkerületi árvák 240 frt. Összesen 47 árva és a ko-
máromi egyházak árvái évi 2410 frt. — Az intézetbe 
felvett árvák szeptember elején foglalják el helyöket, 
miről a hozzátartozóik külön fognak hivatalból értesíttetni. 
A most felvett 11 árvával az árvaházban nevelt árvák 
száma 106, az externista segélyezetteké 47, összesen 153. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személy i hírek. Király ő felsége Brocskó Lajost, 

a budapesti országos protestáns árvaház igazgatóját, a 
koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. — Egyház-
kerületünk szeretett püspöke Szász Károly e hó 15-kén 
töltötte be életének 70-dik esztendejét. Az őt méltán 
környező szeretet sietett az alkalmat felhasználni a 
szívbeli jókivánatainak demosztrálására. — Elsőnek üdvö-
zölte az ünnepeltet a theologiai tanári kar s az épen 
munkában levő theologiai vizsgálóbizottság és az ifjúság 
nevében Szőts Farkas theolog. igazgató tanár. Szívből 
fakadó beszédje végén azt kérve a gondviseléstől: hogy 
miként a megaggott János örökké szeretetre buzdította az ő 
»Fiacskáit«, úgy még szeretett püspökünk sokáig buzdít-
hasson ifjakat és véneket szeretetre. Az ősz ünnepelt 
meghatott szavakkal köszönte a megemlékezést és igérte 
szeretetét az ő fiainak (a theol. ifjaknak) s az ő munka-
társainak, a tanároknak és a vizsgálóbizottság tagjainak. 
Majd a püspöki hivatalban, a déli órák alatt az esperesi 
kar, később a ref. főgimnázium tanári testülete tisztelgett. 
Amannak örömét és jókivánatait Koncz Imre, az espere-
sek presbytere, emezét Molnár Sándor igazgató tolmá-
csolta szép szavakkal. Elhozták még üdvkivánataikat a 
budapesti segédlelkészek és vallástanárok is Fábián Dénes 
vezetése mellett. Délután 4 órakor a budapesti egyház-
tanács rendkívüli ülést tartott első papja, a püspök tisz-
teletére. A gyűlésnek egyetlen tárgya az egyház büszke-
ségének üdvözlése volt. A szép számmal megjelent egy-
háztanácsosok nevében, kiknek sorában közéletünk nem 
egy jelese volt jelen, Hegedűs Sándor, az egyház kiváló 
főgondnoka köszöntötte a jubilánst. Beszédje a milyen 
egyszerű, olyan fenséges volt. Igazi keresztyén ember-
nek beszede. Bégen vártuk már az ilyen hangnak csen-
dülését magyar ajkakon. Mert talán nem csak az angolok 
kiváltsága, hogy Gladstone-juk, vagy Balfour-juk legyen. 
»Családi nyelven köszöntelek — szólt a főgondnok — 
családi nyelven, mert mi nem a közélet emberét, a püs-
pököt, az irót, a tudóst, a nagy hírű férfiút akarjuk ünne-
pelni, hanem a lelkipásztort, a mi nagyobb családunk, 
az egyház szeretett tagjat. Hálát adunk a gondviselésnek, 
a miért az említett jelességekkel is megáldott, mert csak 
egyházunkra esik nagyobb fény általok; de hálát adunk 
különösen azért, hogy mindezekkel szemben az egyházhozi 
hűséged nyomja le a mérleget. De ha mint lelkészt ünne-
pelünk is, szinte zavarba jön a tisztelet, hogy mint adminisz-
trátort, a tanügyek bölcs vezetőjét, a pénztárnokot, 
vagy prédikátort köszöntsön-e ? Hála a gondviselésnek, 
hogy mindezekkel a te jeles tulajdonaiddal miénk 
valál az isteni gondviselés adta magas életkorodig. Le-
gyen jutalmad e mai napon az elismerés, mit az ég 
szava lelkedben és az embereké általam mond: hogy 
megérdemelted ezt a hosszú életet, mert teljesítet-
ted Isten és emberek iránti kötelességeidet. S ha halandó 
ajkára veheti e merész mondást : Te igen. S a te sok 
esztendőid végén mi nem békességes nyugodalmat esdünk 
számodra, hanem hogy munkálkodjál velünk tovább s e 
munkában adjon neked erőt a gondviselés s az öntudat, 
hogy a mit teszel estétől reggelig, az jól van téve, s az a 
szeretet, mely szívünkben téged környékez. Mi pedig meg-
emlékezünk rólad a mi imádságunkban, hogy tartson 
meg az Isten családod, hazád és egyházad számára.* 
A könyekig meghatott ősz püspök érzékeny szavakban 
köszönte meg a nem várt, de kedvesen eső jó kíván-
ságot. Hálával emlegette a gondviselést, mely neki ennyit 
engedett — megáldva őt kiváló szülékkel, testvérekkel, 



barátokkal és gyülekezeteiben kiváló segítő társak-
kal, kik mellett a munka könnyű, ily tekintélyes kor 
elérése pedig kedves volt. Szívesen ajánlja magát a to-
vábbi munkára s egy sző az, mit hálául mondani tud ; 
Köszönöm. Ha öregsége erőtlenségének gyámolra lesz 
szüksége, kéri azt, ha tévedései igazításra szorulnak, 
azt is. A szívből jövő éljenzéssel fogadott beszéddel a 
gyűlés véget ért. Örömmel állunk mi az imádkozok 
sorába, kik a méltán szeretett püspök hátralevő napjaira 
esdenek áldást, s kérjük buzgó szívvel a mi mennyei 
Atyánkat, hogy áldja meg őt az Ő jobb és bal kezének 
minden áldásával, s legyen vele és övéivel az ő életének 
minden idejében. (Gr.) 

* A budapesti ev. ref, egyház skót iskolájában 
hold-utca 17. sz. alatt, a nyilvános vizsgák következő 
rendben fognak tartatni: június 21-én délelőtt 8—10, 
óráig 1-ső és II-dik leány-osztály Rau kisasszony veze-
tése alatt. Június 21-én délelőtt 10—12 óráig az I-ső és 
II-dik fiú osztály Victor A. úr vézetése alatt. Június 22-én 
délelőtt 8—10 óráig a III-dik és IV-dik leány-osztály 
Müller kisasszony vezetése alatt. Június 22-én délelőtt 
10—12 óráig a Ill-dik és IV-dik fiú-osztály Victor J. 
úr vezetése alatt. Június 23-án délelőtt 8 — 10 óráig az 
V-dik és Vl-dik fiu-osztály BUPS úr vezetése alatt. Június 
23-án délelőtt 10—12 óráig az V-dik Vl-dik leány-osztály 
Knipping kisasszony vezetése alatt. Figyelmeztetés: A 
beiratás az 1899/1900 ik iskolai évre a vizsgák napjain, 
valamint augusztus 30-án és 31-én történik délelőtt 8—12 
és délután 2—5 óráig. Az új iskolai év szeptember 1-én 
kezdődik. 

* Értes í tés é s s z í v e s kére lem azokhoz az igen 
tisztelt pályázókhoz, kik a tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
népiskolai tanügyi bizottsága által kitűzött pályázatra 
olvasó könyveket küldtek be. A tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület népiskolai tanügyi bizottsága ez é1^ május hó 25. 
napján tartott ülésében 10. jk. szám alatt határozott a 
beérkezett pályaművek felett. A birálók egyező vélemé-
nyes jelentésében foglaltak alapján a szerkezetre, nyelve-
zetre és tartalomra tett kifogások folytán egyik pálya-
művet sem fogadhatta el; de tekintve az olvasókönyvek 
előállításának felette szükséges és sürgős voltát, kézséggel 
járult azon indítványhoz, hogy felkért szerkesztő-bizottság 
a pályázók bevonásával, közreműködésével és díjazásá-
val a beküldött pályaművek különben gazdag tartalmából 
részint kiválogatás, részint átdolgozás útján lehető rövid 
idő alatt, ha csak lehet, még ez évi augusztus l-ig olva-
sókönyvet állítson össze a Il-ik és Ill-ik, esetleg a IV-ik 
osztályok számára. Az adott körülmények közt alig tehet 
mást az óhajtott siker érdekében, mert meg vagyok győ-
ződve, hogy ha a nagy cél valósítására minden mellék 
szempontot mellőzve, egyesülünk s egymást megértve, 
őszinte jó akaratial és buzgósággal fogunk a munkához, 
ez úton egyházkerületünk népiskolái legrövidebb úton 
juthatnak olvasókönyvekhez. Mint a felkért szerkesztő-
bizottság elnöke szívesen kérem tehát »A hit, remény és 
szeretet,« továbbá »Tanítsd a gyermeket*; >Ha a lélek 
fenn, fenragad ; > Minden szellemi munkásság«; végre 
»Töretlen utakon* jeligéjű pályaművek igen tisztelt szer-
zőit és Vincze Jószef, Sinka Lajos urakat, kik kinyomatott 
olvasókönyvvel pályáztak, hogy e hó 20-ig értesíteni szí-
veskedjenek arról, hogy pályaműveiket e módon leendő 
felhasználásra hajlandók e átengedni és vállalkoznak-e 
a munkában leendő részvételre ? Mihelyt ez értesítéseket 
megkapom, azonnal kérni fogom az igen tisztelt munka-
társakat, hogy a munka megindítása és a teendők meg-
osztása végett együtt értekezzünk. Debrecen, 1899 június 
8. Somogyi Pál. 

* Segédle lkész i ajánlkozás. Egy több évi gyakor-
lattal és jeles bizonyítványokkal biró ev. ref. s. lelkész 
óhajtana az aratási szünidőre (esetleg huzamosabban), 
mint s. lelkész alkalmaztatni. Ajánlatokat, lehetőleg junius 
25-ig kér következő címen: »Sz. V. tanárjelölt és s. lelkész 
Kolozsvár. Ref. theol. fakultás.* 

Azok a nagy tiszteletű lelkész urak, a kik a > Haj-
nal* első három számát megkapták, de a folyóiratra 
elő nem fizettek, kéretnek, hogy e három számot 
— amennyiben azokra szükségük nincsen — Hor-
nyánszky Viktor könyvkiadóhivatalába visszaküldeni 
szíveskedjenek, hogy említett lap új előfizetői a teljes 
évfolyamot megkaphassák. 

P á l y á z a t . 
A kecskeméti áll. segélyezett ev. ref. főgimnázium-

ban a jövő 1899/1900-ik isk. évre pályázat hirdettetik 
egy latin-görög nyelvi tanszékre. 

A tanszék javadalma 1200 frt törzsfizetés, 240 frt 
lakáspénz és öt ízben 100—100 frt korpőtlék. 

A törzsfizetés fokozatosan 1.300, 1400 és 1600 frtig 
emelkedhetik, és a fokozatba sorozásnál a protestáns 
középiskolában rendes tanári minőségben töltött szolgá-
lati évek 3/4 részben, más, t. i. állami, községi stb. isko-
lákban töltött rendes tanári évek 2/4 részben, a kor-
pótlék folyósításánál pedig bármely hazai középiskolában 
rendes tanári minőségben töltött évek teljesen beszá-
míttatnak. 

Az 1400 és 1600 frtos fokozatba helyezett tanár-
nak lakbére 300 frt. 

Ha a tanszék helyettes tanárral töltetnék be, java-
dalma 800 frt. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
E tanszékre való kinevezés joga a megerősített 

állami szerződés értelmében a n. m. vallás- és közokt.-
ügyi m. kir. minisztert illeti a fentartó testület ajánlata 
alapján. 

A kellőleg felszerelt, t. i. születési, a képesítést, 
netalán eddigi szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és 
egészségi állapotot igazoló okmányokkal felszerelt s a n. 
m. vallás- és közökt.-ügyi m. kir. miniszterhez intézett 
kérvények a togimn. igazgatósághoz nyújtandók be f . évi 
július 6-ig. 

Kecskeméten, 1899. június 12-én. 
Katona Mihály, 

1—2 ev. ref. főgimn. igazgató. 

P á l y á z a t . 

A dunántúli ev. reform, egyházkerület államilag 
segélyezett pápai ev. ref. főgimnáziumában üresedésben 
levő rajz és rajzoló geometriai tanszékre. 

A megválasztandó tanár köteles a főgimnázium 
bármelyik osztályában a szakmájába vágó, vagy azzal 
rokon tantárgyakat az egyházkerület által évenként meg-
állapított tantárgycsoportosítás szerint heti 20 óraszámig 
tanítani. 



A megválasztandó tanár évi fizetése 1200 frt alap-
fizetés, 200 frt lakbérilletmény, 5 ízben öt évi szolgálat 
után 100 frt korpótlék, a melynél a más intézetben ren-
des tanári állomáson töltött évek is felerészben beszá-
míttatnak, megjegyeztetvén, hogy a megválasztottat az 
egyházkerület idővel magasabb (1400 és 1600 frt alap-
fizetés) fizetési osztályba is sorozhatja. 

A tanszék betöltése a dunántüti ev. ref. egyházke-
rület hatáskörébe tartozván, felhivatnak a pályázni akarók, 
hogy folyamodványukat, keresztelő levelükkel, végzett 
tanulmányaikkal, tanári képzettségüket, eddigi szolgála-
tukat, egészségi állapotukat igazoló bizonyítványaikkal 
együtt 1899. évi július í-jére küldjék be főtiszt, és méltó-
ságos Antal Gábor püspök úrhoz R.-Komáromba. 

Csak ev. ref. vallású egyének vétetnek figyelembe. 

A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíjintézet-
nek jogosított és kötelezett tagja. 

Állomását a megválasztott tanár 1899. szept. 1-én 
szaktudományához tartozó értekezéssel köteles elfoglalni. 

Ha alkalmas pályázók hiányában tanári oklevéllel 
nem biró tanárjelölt választatnék meg helyettes tanárul, 
annak fizetése 800 frt lenne. Tartozik azonban oklevelét 
egy év alatt megszerezni s ha a kívánalmaknak megfelel, 
akkor a rendes tanárok fizetési osztályába besoroztatik. 

Pápán, 1899. jún. 1. 

Bárányi Ignácz, Czike Lajos, 
főiskolai világi gondnok. 2 — 2 főiskolai egyházi gondnok. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

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 1899—1900. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t e s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1899. 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 1899—1900. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1899. május 31-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j e g y z ő . 

— ha van c^ndidaticumi — 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. 1899. 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 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-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr Králik Lajos, e l n ö k . 

HORNYÁNSZKY VlKTO ÉS KIR. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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A nepotizmus ós a korrupció. 
E ké t szö rnyű és u t á l a to s kigyó r e n d e s e n 

együ t t szok ta fejét felütni." A hol az egyik megje len , 
ott a más ik sem m a r a d el. A mikor az erköl -
csök r o m l a n i kezdenek , a k k o r jő el a nepot iz-
m u s n a k , a s ó g o r s á g - k o m a s á g igazság ta lan és 
s z e m é r m e t l e n u r a l k o d á s á n a k v i r á g k o r a s viszont 
a n e p o t i z m u s s ie t te t i a r o m l á s és bomlás pro-
cesszusá t . 

Még a polgár i t á r s a s á g n a k is nagy szégyene 
a nepo t i zmus . Az egyéni önzés, mely a közjó-
let tel n e m törődik , t ú l t e n g é s é b e n a vé r sze r in t i 
r o k o n o k é r d e k e i t a k k é n t mozdí t j a elő, hogy azok-
tól a megfe le lő k é p e s s é g e t és készü l t sége t n e m 
követe l i m e g s a k ivá lóka t és j e l e seke t félre-
szor í t j a . Nyi lvánvaló , hogy a n e p o t i z m u s vé tke -
zik n e m csak a v isszaszor í to t t j e l e sek es a köz-
ü g y ellen, h a n e m m é g sze rencsé t l en védence i 
el len is. 

Az a szegény v é d e n c te l jes é l e t é re bol-
dogta lan . Fog la lkozása , melyhez nem ért , foly-
ton keser í t i s az a tuda t , hogy senki sem becsül i , 
m ind sö t é t ebb homály lya l von ja be é le te egét . 
Bo ldogságá t ped ig egészen t ö n k r e teszi az a 
cynizmus , mely az i gaz ság t a l anság ú ton i ha la-
dókka l ma is azt m o n d h a t j a , a mit III. R i c h á r d 
m o n d o t t : »Elvégezóm, hogy gonosz tevő leszek.cc 
Érz ik , hogy l é t ü k n e k a j o g t a l a n s á g a mozga tó 
ere je , s nem is remél ik már , hogy v a l a h a a 
becsü le tesség , az igazi s n e m c s a k a zajjal han-
goz ta to t t b e c s ü l e t e s s é g l é g k ö r é b e é rnek . 

Azt, hogy a v isszaszor í to t t k ivá lóknak s a 
k ö z ü g y n e k is á r t a l m á r a van a nepo t izmus , t a l án 
b izonyí tan i is fe les leges . Hiszen t e rmésze t e s , hogy 
a t e h e t s é g és készül t ség , a m i k o r látja, hogy 
pá r t fogás sa l készü l t s ég né lkü l is e lőre lehe t 
ju tn i , p á r t f o g á s né lkül ped ig a készü l t ség és 
k é p e s s é g d a c z á r a s em lehet , e l k e s e r e d i k vagy 
é p e n elveszti erkölcs i e re jé t . A v i s szaszo r í t t a t á s 
d a c á r a is megál lan i a b e c s ü l e t e s s é g ú t j án , ez 

u g y a n köte lesség , ele h á t a sok i g a z s á g t a l a n s á g -
gal s z e m b e n az e v a n g é l i u m által m e g n e m edze t t 
j ó r a v a l ó s á g sokszor nem muta tkoz ik elég erős-
nek. így az tán a közügy fá já t mind több emész tő 
f é reg rágja , pusz t í t j a míg vég re nagy zuhanás -
sal fö ldre dől az. 

Ép azé r t m á r a polgár i t á r s a s á g n a k is kö-
te lessége , hogy a n e p o t i z m u s ellen te l jes e rőve l 
küzd jön . 

Még t i s z t ábbnak és f ény lőbbnek kell l enn ie 
e t e k i n t e t b e n is, m i n t m i n d e n m á s t e k i n t e t b e n 
az egyháznak . 

Az egyház egyik fe lada ta a po lgár i t á r s a -
s á g n a k a romlás tó l való megőrzése . Az Ú r J é z u s 
szavai e t ek in t e tben a lehe tő l egv i l ágosabbak ós 
l e g h a t á r o z o t t a b b a k . »T« vagytok a földnek savai 
s ha a só megízetlenül, mivel sózattatik meg?!« »Ti 
vagytok a fö ldnek sava i !« ezt m o n d j a az U r s 
nek t ek távol kell l enne tek a romlás tó l , sőt a 
r o m l á s e l l enében m e n t ő ós m e g t a r t ó e r ő k e t kell 
szo lgá l ta tnotok , min t a hogy a só megvéd i az ál-
tala á t h a t o t t t á r g y a k a t a ro thadás tó l . Az egyház 
f e l ada ta a n n a k f e l tün te t é se és ped ig n e m c s a k 
szóval, h a n e m cse l ekede tekke l , i n t é z m é n y e k k e l 
is, h ö g y n e m a testi összekö t te tés , h a n e m a 
szel lemi ha t a lom a fődolog. Az e g y h á z n a k é lesen 
kell vigyáznia és ő rködn ie , hogy a m i k o r a pá-
lyák ra k ibocsá t j a az i f jakat , i gazság ta l an ne le-
gyen i r á n t u k s ne izzaszsza m e g a nagy részt , 
ta lán ép a j e l e sebb rész t fe le tóbb azér t , hogy 
a z o k n a k , a kik buzgó lkod tak , é v e k e n át fá radoz-
tak k ö n n y ű sze r re l vágjon el ibe a t ehe t ség te -
len ós készüle t len , a ki előt t m i n d e n k a p u 
g y o r s a n ós könnyedón fe l tárul . H a s o n l ó k é p e n 
v igyáznia kell az egyháznak , hogy vezetőivó 
csak o lyanoka t tegyen, a kik távol at tól , hogy 
közneve t ség vagy k ö z b o s z a n k o d á s t á rgya i len-
nének , az Ú r Jézus mél tó t a n í t v á n y a i n a k b i zo -
nyu l tak , a kik még a h i t e t l e n e k n e k is i m p o n á l n a k . 

Nem szabad e l fe lednie az egyháznak , hogy 
neki m é g a l eg t i s z t e s ségesebb po lgár i t á r s a s á g o t 



is felül kell m ú l n i a igazság ós t i sz tesség t ek in -
t e t ében , m e r t hiszen, hogy ha az egyház vilá-
g ias é r d e k e k n e k hódol , a k k o r a le lkek örök 
ü d v e szenved ká r t . 

Sónak , men tő , óvó s a romlás t m e g a k a d á -
lyozó sónak kell l enn ie az egyháznak , m e r t ha 
a só megíze t lenül , mivel sóza t ta t ik m e g ? ! Ha 
az étel ízetlen, h a m a r o s a n a sóhoz f o r d u l u n k ; 
de ha a sóhoz f o r d u l u n k s azt veszszük észre , 
hogy az is ízetlen, bizony nagy z a v a r b a ju tunk . 
H a a polgár i t á r s a s á g erkölcse i r omlanak , ha az 
önző é r d e k e k v e r g ő d n e k u r a l o m r a , ha h a t a l m a s 
egyének nyomoru l t k r e a t ú r á i fogla l ják el a h e -
lyeket , me lyeke t jó rava ló t á r s a s á g b a n a l e g k i -
vá lóbbak is csak megfesz í te t t m u n k á s s á g u t á n 
fog la lha tnak el, m e g d ö b b e n ü n k s az egyházhoz 
fo rdu lunk , hogy szo lgá l tassa a m a m e g m e n t ő és 
meg ta r tó , meg jav í tó és ú j é l e t r e kel tő is teni 
e rőke t , me lyeke t is teni a lapí tója bőségesen osz-
togat . De ha az egyház is megíze t lenül , ha oda 
is beve t t e m a g á t a nepo t izmus , s h a a világi 
t á r s a s á g l eggonoszabb tag ja i h a h o t á v a l m o n d j á k : 
»Hiszen ezek ép úgy cs inál ják , min t mi«, az 
m á r az tán nagy baj. 

It t az tán m á r nem segít más, min thogy az 
egyház is teni Alko tó ja g y ö k e r e s m e g ú j í t á s t hoz-
zon lé t re s az Ú r Le lke zúgjon, min t a v i h a r 
és s e p e r j e el mindazt , a mi az egyháza t m e g -
r o n t j a s fe lada ta i t e l j e s í t é sében akadá lyozza . 

A v i h a r m á r ke l e tkezőben van n á l u n k is. 
A t á r s a d a l o m alapjai i nganak s a nemze t a g g ó d v a 
fo rdu l az egyházak felé, hogy ))szolgál tassátok 
m á r a m e g m e n t ő s a r o m l á s t m e g a k a d á l y o z ó 
e rőke t !« Egyszer ped ig az Is ten is s zámon k é r 
minden t . Lesz s z á m o n k é r é s a földön is, lesz az 
Is ten előt t is. Vigyázzunk , hogy az evangé l iumi 
egyházak úgy a nemzet , mint az Is ten számon-
k é r é s e előt t igazán evangé l iumi e g y h á z a k n a k 
b izonyul janak , a m e l y e k b e n n e m az é rdek , h a n e m 
az igazság é rvényesü l . Szabó Aladár. 

A Jközalapi végrehajtó-bizottság jelentése 
az adóreform tárgyában. * 

Fötiszteletü és 31éltóságos Egyetemes Konvent! 

A mult , 1.898-ik évi k o n v e n t 68. j e g y z ő -
könyvi h a t á r o z a t á b a n azt az u t a s í t á s t mé l tóz ta to t t 
a közalapi vég reha j t ó -b i zo t t s ágnak adni , hogy 
a je len k o n v e n t r e t egyen rész le tes és indokol t 
j avas l a to t a r r a nézve, menny i t fo rd í tha t a köz-
a lap é v e n k é n t a h ívek t e r h e i n e k könny í t é sé re , 

* Bár e jelentés a konventi jegyzőkönyvben megjelent és 
propoziciói immár határozatok, jónak láttuk közreadni, mert az 
adókérdést a napirendről levenni már nem szabad s kell, hogy 
mindenki tájékozódjék a dolog felől. 

ha a le lkészf izetések k iegész í tése az á l lam á l -
tal é le tbe lépe t t és a köza lap s z á m á r a edd ig 
ado t t 100 ,000 fr t m e g a d a t i k . E h a t á r o z a t v é g r e -
h a j t á s á h o z ped ig s z ü k s é g e s n e k lá tván az egye-
t e m e s k o n v e n t az egyházi adózási v i s zonyoknak 
pon tos össze í rásá t , 69. jegyzőkönyvi végzésével 
egy külön b izot t ságot kü ldö t t ki az ezen össze í rás -
hoz s z ü k s é g e s ívek m e g s z e r k e s z t é s é r e és felha-
ta lmaz ta e b izo t t ság egyházi e lnökét , hogy az 
e lkész í te t t és megfele lő p é l d á n y b a n k i n y o m a t o t t 
r ova tos íveket h iva ta lból kü ld j e m e g az egyházi 
h a t ó s á g o k n a k . 

Ez az ad hoc b izo t t ság a ve t t megb ízásnak 
megfe le lő leg m é g a m u l t évi k o n v e n t fo lyama 
a la t t összeül t s az össze í ráshoz s zükséges ívek 
m i n t á j á t megsze rkesz t e t t e , az íveke t kellő pél-
d á n y b a n rög tön a k o n v e n t u t á n k inyoma t t a , 
e lnöki leg szé tkü ldö t t e s kellő u tas í t á s sa l e l lá tva, 
a zoknak a vég reha j tó -b i zo t t s ág j egyző jéhez le-
endő b e k ü l d é s é t e l rende l te . 

V é g r e h a j t ó - b i z o t t s á g u n k h o z az össze i rás i 
ívek m. é. d e c e m b e r hó fo lyamán é rkez t ek be ; 
és ped ig b e k ü l d e t e t t a dunamelléki egyházke rü -
letből 256 anya- , 4 3 társ- leány- és f iók-egyház, 
összesen 299 egyházközség j e len tő íve ; a dunán-
túliból 286 a.-e. , 72 t.-l.- és f.-e., együ t t 358 e . ; 
a tiszáninneniből 350 a.-e., 109 t.-l.- és f.-e. ; 

összesen 4 5 9 e . ; a tiszántúliból 5 6 2 a.-e., 34 t.-l.-
és f.-e., együ t t 5 9 6 e. és v é g r e az erdélyiből 5 1 6 a.-e., 
140 t.-l.- és f.-e. együ t t 656 e. je lentőíve , az öt 
ke rü l e tbő l t ehá t összesen 1970 anyaegyház , 398 
társ- , leány- és f iók-egyház, együ t t 2368 egyház-
község j e len tő íve . 

A j e l en tő ívek egybeve t t e tvén az egyes egy-
h á z k e r ü l e t e k n e k r e n d e l k e z é s ü n k r e állott l egú jabb 
»Névtár«-a iva l , k i tűnt , hogy az öt egyházerü -
létből összesen 24 egyház je lev tő íve nem kül-
de t e t t be. A h iányzók a köve tkezők : a duna-
melléki ke rü l e tbő l : Magyar -Gyönk, Vác, B u d a p e s t 
és Gödöllő ; a dunántúliból: Ba la ton-Udvar i , Csá-
szár, D a r u v á r , E r sek -Ujvá r , F i u m e és L o s o n c ; 
a tiszántúliból: Lúgos , Mező-Berény és Nyí regy-
háza ; végül az erdélyiből : Ardó, Alsó-Balázsfalva, 
Kis-Fülpös, Magyar -Nagy-Fülpös , Mező-Ujlak és 
Monó, t ovábbá F o g a r a s , Kolozsvár , Kézcli-Vásár-
hely, Maros -Vásá rhe ly és Széke ly -Udvarhe ly püs-
pöki v izsgála t a la t t álló egyházak je len tő íve i . 

A je len tő ívek a köve tkező ada tok fel tün-
te tésé t k íván ták m e g : a) egyház t agok összes 
s z á m a ; b) egyházi adó t f izetők összes s z á m a ; 
1. Mennyi volt az egyházközség i tagok összes 
e g y e n e s á l lami adó ja az 1897- ik é v b e n ? 2. H á n y a n 
vol tak 1897-ben , a k iknek egyenes á l lami adó ja 
10 f r tná l k e v e s e b b v o l t ? 3. A 10 f r tná l k e v e s e b b 
ál lami e g y e n e s adót f i ze tőkre összesen menny i 
egyházi adó volt k ive tve 1897-ben ? (Papi és 



tan í tó i f ize tés re és az egyház többi r e n d e s 
s zükség le t e i r e együ t t e sen számí tva . ) 4. Ebből 
e g y é n e n k é n t menny i v o l t : a) a legkisebb, b) a 
l egnagyobb egyházi a d ó ? 5. Mennyi volt 1897-ben 
az egyháznak évi r e n d e s k i a d á s a a belső hiva-
t a lnokok fizetésével e g y ü t t : a) e g y h á z f e n n t a r t á s r a , 
b) i sko l a f enn t a r t á s r a , c) két c ímen e g y ü t t ? 6. Ebből 
menny i volt k i róva összesen az e g y h á z t a g o k r a 
egyház i a d ó k é p e n ? ( K é s z p é n z ; t e rmésze tbe l i ek 
és szo lgá lmányok p é n z é r t é k r e számí tva )? 7. Milyen 
volt az egyház i adózás m ó d j a 1 8 9 7 - b e n ? P á r b é r 
s z e r i n t ? Vagy az Egyház i T ö r v é n y 246. és 247. 
§ -a iban megje lö l t módon rova to t t ki az egyházi 
adó ? 8. A felekezet i i sko lába j á r ó g y e r m e k e k 
u t á n m e n n y i t and í j rova to t t ki 1897-ben (pénz-
é r t é k b e n véve t e r m é s z e t b e l i e k e t is) : a ) egy 
g y e r m e k , b) ké t vagy t ö b b g y e r m e k u t á n ? 

A Sze rkesz tő b izo t t ság e k é r d ő p o n t o k a t m á r 
ö n m a g u k b a n elég v i l ágosaknak t a r tván , u t a s í t á sba 
adn i csak anny i t ta lá l t s zükségesnek , hogy »a 
je lentő- ív 1. és 2. p o n t j a a la t t k iván t ada tok a 
a községi B ) tabe l lából í r a n d ó k be« ; továbbá , 
hogy »a je len tő- ív 6. és 8. p o n t j á b a n eml í te t t 
t e rmésze tbe l i ek ós szo lgá lmányok p é n z é r t é k e a 
a helyi piaci á rak , i l letőleg n a p s z á m o k 5 évi 
á t l a g á b a n veendők felct. 

Úgy lá tszot t a zonban m i n d j á r t az ívek szét-
k ü l d é s e u t án , hogy a k é r d ő p o n t o k a t j ó f o r m á n 
anny i f é l ekép é r te lmez ik , a h á n y kiál l í tó kö-
zeg van . A t iszántúl i e g y h á z k e r ü l e t e spe res i 
k a r a é r t e k e z l e t r e is gyűl t össze, hogy az egy-
ön t e tű e l j á r á sban m e g á l l a p o d j a n a k s egy külön 
u t a s í t á s t is dolgoztak ki az ívek k iá l l í t á sá ra 
nézve. B izo t t s águnk e lőadójához is s zámta l an 
m e g k e r e s é s kü lde t e t t a püspök ós e s p e r e s u r a k 
r é s z é r ő l ; a kellő fe lvi lágosí tások m e g is a d a t t a k 
ós mos t a nagy a n y a g fe ldolgozása u tán , még i s 
kény t e l enek v a g y u n k n e m c s a k az ívek különfé le 
módon való k iá l l í tásá t kons ta tá ln i , h a n e m egy 
szersmincl azt is, hogy ez ívek n y ú j t a n a k ugyan 
egy csomó s ta t i sz t ika t a n u l s á g o t ; de épen a r r a 
nézve a d n a k igen k e v é s anyagot , a mi a fő 
do log let t volna, hogy t. i. v i lágosan á l lana 
e lő t tünk , hogy, hol, milyen, ós mekkora t e r h e t 
h o r d o z n a k k ü l ö n ö s e n a 10 f r t e g y e n e s á l lami 
adóná l k e v e s e b b adó t fizető egyházi t ag ja ink , 
m e r t hiszen ezek t e r h é n e k könny í t é sé t c o n t e m p -
lál ta első s o r b a n a k o n v e n t és ezek t e r h é n e k 
m e g h a g y á s á b a n van az a veszede lem, a mely 
minél e lőbb e l h á r í t a n d ó a t őkesegé lyek n y ú j t á -
sával . 

Nem a k a r j u k a t. k o n v e n t e t az íveken je-
len tkező összes h iányok rész le tes fe lsorolásával 
fá rasz tan i , csak á l t a l ánosságban k í v á n u n k e z e k r e 
r á m u t a t n i . 

Az ívek l eges l egnagyobb ré szén adóa la -

nyok ul a p á r o k vagy a csa ládfők v a n n a k fe l tün-
te tve ós nem a személyek, vagy egyének, a k i k r e 
ped ig az ívek k é r d ő p o n t j a i a sú ly t he lyezték . 
Van egy csomó ív, a me lynek ki tö l tésénél , a 
k é r d ő p o n t v i l ágossága dacá ra , egyházi adó a la t t 
csak a kü lön ép í t kezés r e vagy egyéb s z ü k s é g -
le t re k i ró t t t e r h e t é r t e t t ék , s nem egysze r smind 
a lelkész, taní tó, k á n t o r stb. f ize téséhez való 
hozzá já ru lás t . Az egyházi adózás m ó d j á r a ha 
m e g a d t á k is a feleletet , de igen csekély azok-
nak az íveknek a száma, a hol a t e r m é n y - ós 
egyéb szo lgá l ta tás át vo lna p é n z é r t é k r e számí tva 
és így közelebbi t á j ékozás t a d n a a t e h e r n a g y -
sága felől, m e r t h iszen pl. lVa v é k a búza é r t é k e 
nem egy ós u g y a n a z m i n d e n ü t t . Az adózás mód-
jának ku lcsá t igen kevés ív a d j a k e z ü n k b e . Ha 
megeml í t ik is, hogy az adózás osz tá lyba-sorozás 
szer in t tö r tén ik , azt m á r n e m jelölik meg, hogy 
mi szolgál az osz tá lyba- so rozásnak a lapul , vagy 
hogy h á n y osztály van felállí tva. F e l e s s zámmal 
v a n n a k ívek, a me lyeken e g y m á s n a k m e r ő b e n 
e l l enmondó a d a t o k v a n n a k s a melyek ennél -
fogva e g é s z ü k b e n h a s z n á l h a t l a n o k b á r m i n e k is 
a k ider í t ésé re . T ö m é r d e k íven f é l r eé r t e t t ék a m a 
ké rdés t , hogy menny i a l egk i sebb és m e n n y i a 
l egnagyobb egyház i adó, a m e n n y i b e n ezt ál ta-
l ános ságban ve t t ék ós n e m azt m u t a t t á k ki, hogy 
a 10 fo r in tná l k e v e s e b b ál lami e g y e n e s a d ó t 
f ize tőknek menny i volt a l egk i sebb s i l letőleg 
a l egnagyobb adója, h a n e m , hogy menny i volt 
a m i n i m u m és m a x i m u m á l t a l ában az egyházi 
adó t fizetők j á r u l é k a i n á l ? Ebből a f é l reé r t ésbő l 
s z á r m a z o t t igen sok a d a t megb ízha t a t l an sága . 
Majd m e g k i tö l te t lenül h a g y a t v á n egyes rova tok , 
m é g az á l t a l ános százaléki v iszonyok sem vol tak 
ilyen ívekné l megá l l ap í tha tók . 

Az összes e g y h á z m e g y é k közöt t ke t tő van, 
ú. m. a békés -báná t i és nagy-sza lonta i , a m e -
lyeknél az illető e s p e r e s u r a k oclajegyeztók, hogy 
a 10 for in tná l k e v e s e b b e g y e n e s á l lami adó t 
f ize tőknek menny i az összes á l lami adó j a ; r a j t u k 
kívül ezt m é g m á s e g y h á z m e g y é k b e n csak szór-
ványosan e g y - k é t egyház t e t t e meg, a melyik-
nek a le lkésze fe l i smer te , hogy hiszen ez az a d a t 
t u l a j d o n k é p e n a fontos, ha ez egybeve t t e t ik 
azu t án az ezen t a g o k r a k i ró t t egyházi adó menny i -
ségével . Mert hogy csak egy-ké t pé ldá t e m l í t -
s ü n k ; pl. P á t k á n (Vér tesal ja , D. M.) 3 2 2 olyan 
személynek , a k iknek ál lami e g y e n e s adó ja 
összesen 767 f r t 13 kr., az egyházi adó ja 507 f r t 
4 0 kr., t e h á t az á l lami e g y e n e s a d ó n a k 6 5 % - a ; 
míg a m i k o r az egész egyházközség összes egy-
házi adó já t v iszonyí t juk a n n a k tagja i összes á l lami 
adójához , a k k o r a re láció m á r csak 3 5 % - o t 
m u t a t ; vagy pl. Magyar -Atádon (Belső-Somogy, 
D. T.) 9 frt, 23 kr. ál lami e g y e n e s adó u t á n 



mikor 18 fr t 40 kr. egyházi adó esik, ez födözi 
a 200%-o t is, holott á l ta lánosságban 1 0 1 % csak 
az egyházi adó re lác iója ; avagy még egy példát 
említve, Bánfalván (Békés-Bánát , T. T.) a 10 fo-
r intnál kevesebb állami adót fizetők állami adó-
juknak 185 '2%-á t fizették egyházi adóképen, míg 
az összes egyháztagok e két című adózása kö-
zött csak 80 6 % a reláció és így tovább. 

Ilyen és ezekhez hasonló tanulságos ada-
tokhoz képest , azután mire haszná lha t juk fel 
pl. azt, a mikor egyik egyházmegyénknek egy 
csomó jelentő-íve csak annyi t mond »az adózás 
módjacc ké rdé s r e : »nem is egészen párpér , nem 
is b i r tokarány lagosan , h a n e m régi szokáson 
a lapulóiaga, — de hogy mi ez a »régi szokása, 
azt sehol nem jelöli m e g ; vagy Erdé lyben sok 
helyüt t csak annyi van megjegyezve ugyané 
kérdésné l : » füs t - szám szerintcc, de hogy ez 
m e k k o r a teher , mi itt az adókulcs , az nincs meg. 

(Folyt, köv.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Bismarck, Gedanken und Erinnerungen. 2 Bde. XV. 877 és XVI. 

311 lap. Stuttgart, 1899. Ára 20 márka. 

»Gondolatok és emlékezések* c. alatt kerültek ki a 
sajtó alól mult év november havában Bismarck emlék-
iratai. Tertamenlumot hagyott ezzel hü német népének, 
a melylyel Eckart módjára még egyszer hívja föl a népet, 
hogy a nevéhez és működéséhez fűződő közel mult nagy 
eseményeken még egyszer lelkesedni s okulni tanuljon egy-
aránt . Ez emlékiratok kétségtelenül igazolják, hogy közel 
30 évig nemcsak Németország állami ügyeit intézte, hanem 
mondhatni az egész világ sorsát kezében tartotta. Az újabb 
történet legtartalmasabb lapjai fűződnek az egyaránt ret-
tegett és imádott »vaskancellár* nevéhez, kinek emlék-
irataiból sok politikus tanulhatna. Hisz' a német nem-
zeti egységgel, a hatalmas űj Németország nevével Bismarck 
államférfiúi neve és működése örök időkre van össze-
forrasztva. A német politikai és államművészet újjászüle-
tésének s a németség legmaradandóbb eszméinek ő a 
legnépszerűbb képviselője. A mire nagy szellemével és 
ritka akaraterejével törekedett, azt, ha ezer meg ezer 
akadály gördült is útjába, meg is valósította. Ez emlék-
iratokból különösen kitűnik, hogy a nagy kancellár ama 
politikusok közül való volt, a kiket a császárja iránti 
legerősebb hagyományos tisztelet, dynasztikus, hűség s 
hazájuk és népök iránti legodaadóbb felelősség jellemzett. 
Erkölcsi önuralom, önérzet s mély politikai belátás egyik 
legerősebb oldala az ő tetőtől talpig való markáns poli-
tikai egyéniségének. E tekintetben messze fölötte állott az 
orosz Gortsakoff, az olasz Cavour, az angol Gladstone s 
á magyar Andrássy kimagasló politikai egyéniségének. 

Már életében is különfélekép ítélték meg őt a 
politikusok. Emlékirataiból történeti nagy szereplését, erős 

és hatalmas politikai terveit, alkotásait és világraszóló 
vívmányait jóbarát és ellenség elismerni kénytelen. Különös 
kegyeltje volt azokban az isteni gondviselésnek. A német 
egység századunk egyik legnagyobb gondolata és cseleke-
dete, s a hármas szövetség megalkotása is Bismarck műve. 
S bár nem mindenben és mindenkor a szabadság s az 
alkotmányosság történeti sáncai között mozgott az ő poli-
tikája, s mégis csodálnunk kell azt a vas embert, kit 
csak az istent félve emberi tekintetek soha el nem ré-
mítettek. 

De nézzük a német politikusok tanulságára irott 
emlékiratokat magukat. Mintaszerűek azok a maguk nemé-
ben s oly tanulságosak, mint erőteljes parlamenti beszédei. 
A Buscli által tavaly kiadott »asztali beszédei* Luther 
hatalmas egyéniségére és irmodorára emlékeztetik az 
olvasót. Egyéniségét és irmodorát leghívebben jellemzi az 
a körülmény, hogy emlékirataiban a legnagyobb őszin-
teséggel és teljes nyíltsággal beszél úgy a politikai viszo-
nyokról, mint magukról a közéletben szereplő személyek-
ről, nem takarva el azt sem, hogy mint gondolkozik 
uralkodójáról és az uralkodó család tagjairól. Nyíltan 
beszél a külföldi államokkal szemben követelt politikájá-
ról, s veres fonalként húzódik végig az emlékiratokon, 
hogy mint kellett gyakrakban a császár akarata ellen 
küzdenie, mit szőtt ő ellene Augusta császárné cselszö-
vényeket, vagy mint iparkodott a császár Frigyes trón-
örököst a politikában háttérbe szorítani, s nyíltan meg-
mondja, mi a véleménye erről vagy arról a parlamenti 
férfiról vagy diplomatáról. »Nincs semmiféle titka ez iratok 
között, általában semmi.« »Oroszország jövendő politikája* 
című fejezetét, vagy az Andrássyval az osztrák-magyar 
monarchia és Németország között 1879. okt. 7-ikén meg-
kötött szövetség keletkezése dolgában folytatott levelezé-
seit nekünk magyaroknak behatóan kellene tanulmányoz-
nunk. Európa békéjének biztosítása ma is égető szükség. 

Bismarcknak sok ellensége volt. Még egy Treitschke 
vagy Banké sem tudott vele rokonszenvezni, és Mommsen-
nel ugyancsak meggyült a baja Bismarcknak. Legnagyobb 
ellensége volt az ultramontanizmus és Auguszta császárné. 
E miatti fájdalmas érzéseinek és hosszas küzdelmeinek 
gyakrabban is ád kifejezést az emlékiratokban. Az osztrák-
porosz háború s a kulturkampf idejében vele szemben 
tanúsított magatartása »a legerősebb próbára tette idegeit 
s gyakran veszélyeztette az állam érdekeit«. A »Sansouci 
és Coblenz* c. fejezet híven ismerteti küzdelmeinek egész 
sorozatát. Volt idő, a midőn a császárnő tüntetőleg előny-
ben részesítette a franciákat és angolokat, titkon össze-
játszott az ultramontán körökkel, a koronaörököstől ki 
akarta erőszakolni a pápánál teendő látogatását stb. Az 
intriguák egész sora van itt bemutatva igaz valójában. 
Bokonszenvvel beszélt a pápás istentiszteletek imponáló 
méltóságáról, a generálszuperintendensekkel szemben kiváló 
figyelemben részesítette a pápás főpapokat, »előkelőnek* 
mondotta a katholicizmust s »egyszerűnek* a protestan-
tizmust, benső viszonyban állott kétes értékű politikai 
ágensekkel, Jena és Tilsitre való hivatkozással s titokban 



szőtt intiguákkal még az osztrák-porosz háború meghiú-
sulására is törekedett. Hogy az udvari intriguák miatt 
mily sok nehézséggel kellett Bismarcknak megküzdenie, 
a »konservatívekkel való szakítás« c. fejezetből tűnik ki 
leginkább. Sőt még a centrumpárttal való kacérkodásoktól 
s a pápás sajtónak Bismarck ellen való felhasználásától 
sem riadt vissza az a császárné, ki »rendszerint a kor-
mánypolitikától eltérő irányt követett,* és >alkalmilag 
udvari denomstrációt szervezett a centrumpárt javára*. 

E legveszedelmesebb ellenfelének jellemzése után 
a császárról és a berlini udvarról így ír : Uram jellemé-
nek az a vonása, hogy új helyzetekbe (az osztrák-
magyar és német szövetségbe) nem tudja magát gyorsan 
beleélni, a mi tevékenységem terét szűkebbre szorítja . . . 
A mi kir. családunkban a szokás igen nagy hatalmat 
gyakorol, az életkor előhaladtával mindig görcsösebben 
ragaszkodnak nézetükhöz, és ez útját állja a külső világ-
ban kétségtelenül létrejött változások fölismerésének . . . 
De mióta Pétervárott azt mondják, hogy Konstantinápolyt 
Berlinen keresztül kell meghódítani, és Sándor cárnak 
most tanúsított viselkedése világította meg fölséges uram 
előtt első ízben, mint a villám cikázása, azt a helyzetet, 
a melyet én az utóbbi néhány év alatt ismételten kényte-
len voltam vele megismertetni.« S Andrássynak egy ízben 
azt í r ta : »Valóban, uram durva (brutal) ellenvetéseket 
tett és föl akarta hazájának jólétét az orosz barátság ol-
tárán áldozni, noha az oroszok magatartása hűtlen és ki-
hívó volt,* de »bízik benne, hogy isten megengedi nekünk, 
hogy megszerezzük két nagy birodalmunk részére a külső 
és belső béke biztosítását, a mire fáradozásunk az euró-
pai béke érdekében irányúi*. Megjegyzem, hogy a magya-
rokról az emlékiratok mindig nagy rokonszevvel nyilat-
koznak s azok politikai hűségére és érettségére nem egy-
szer hivatkoznak. 

Bennünket közelebbről Bismarcknak az ultramonta-
nizmussal szemben elfoglalt állása, vagyis az ő egyház-
politikája érdeke], a melyről behatóbban az emlékiratok 
2-ik kötete nyilatkozik. Kezdete a német-francia háborű 
idejére tehető. A hatalmas Poroszország győzelmei meg-
teremtették a német birodalmi egységet, a protestáns 
császárságot és életre szolították a tehetetlen egyházi 
állam romjain a lelkes egységes Itáliát. Bismarck biro-
dalmi kormánya csakhamar ellentétbe került a pápás ér-
dekekkel s megszületett a német ultramontanizmus meleg-
ágya, a hatalmassá vált centrumpárt s annak természe-
tes folyományaként a védekező májusi törvényekkel egye-
temben a hírhedtté vált kulturkampf. 

»Reálpolitikájáról«, maga mondja, hogy »abban nem 
felekezeti érdekek, hanem a csatatéren kivívott német biro-
dalmi egység erősítésére és biztosítására irányuló törek-
vések vezették*, s »toleráns természeténél fogva elein-
tén a kulturharcznak nem vallásos egyházi, hanem len-
gyel nemzeti, tehát poroszellenes oldala érdekelte«. És 
tényleg a májusi törvények »létesítésében s a hazug 
darázsfészeknek nevezett, sőt egy berlini nunciaturával 
fölérő porosz kultuszminiszteri katholikus osztály* (Krátzig 

állt az élén) megszüntetésében nyilatkozik meg Bis-
marck államférfiúi ereje és hatalma a maga egész teljes-
ségében. Bő egyházjogi és történeti ismeretei alapján 
helyesen fölismerte azt, hogy itt két hatalomnak : a modern 
állam és az ultramontanizmus, vagyis a császárság és 
a sacerdotium ellentétes hatalmának élethalálharcáról van 
szó, s hogy ebben a küzdelemben győznie kell az állami 
hatalomnak. Azért jelentette ki megujítottnak a régi el-
keseredett harcot a pápaság és császárság között és ün-
nepélyesen kimondotta a büszke szót: »Ganossába nem 
megyünk sem testileg, sem lelkileg!* 

Jól ismerte föl Bismarck a centrumpárt ama frakciói 
szellemét, mely »a nemzeti érzék elnyomásában parlamenti 
és publicistikai téren erősebb a pápánál s az egyetemes 
zsinatoknál«, neki tulajdonította »a németek és lengyelek 
testvériesülésének meghiúsítását*, Falk egyházpolitikájának 
bukását s a papi és világi uralom ősrégi küzdelmeinek 
fölujítását és szítását az egész vonalon, bár annak vezé-
réről, Windthorstról, azt tartja, hogy ő »politisch latitudi-
narian, religiös ungláubig«. »A centrumpárt politikai elvei-
vel* — úgymond Bismarck — »a német birodalom érdekei 
össze nem egyeztethetők s az azokkal való szövetkezés 
a porosz s a német birodalmat létfeltételeiben támadja 
meg*. A megnyugvás hangján említik végül az emlék-
iratok, hogy >1886. sikerült az általam fölismert ellenrefor-
mációt befejeznem, azaz elérnem azt a modus vivendit, 
mely az 1871. status quo-hoz való viszonyában még min-
dig a kulturkampf kedvező eredményének tekinthető az 
államra nézve*. 

Ez optimistikus föltevésében sajnos csatlakoznia kel-
lett. A Kulturkampf »kedvező eredményének* föltüntetett 
> modus vivendi« egy egyházpolitikai Jéna, a melyet, 
sajnos, máig sem követett egy Lipcse vagy Waterloo. 
Épen a közelmúlt események igazolják, hogy a con-
fesszionális és egyházpolitikai küzdelem épen nem »szűnt 
meg*. Köztudomású dolog, hogy a pápás világuralom 
mai legfényesebb külső győzelmeinek klasszikus terrénuma 
a német prot. birodalom, mely államkormányának örökös 
ingadozásával és belső tehetetlenségével lépten-nyomon 
győzelemre segíti Róma ügyeit. Siralmasabb hátrálást alig 
ismer a történelem, mint Bismarck, Caprivi és napjaink-
ban Hohenlohe egyházpolitikájáét, mely a centrumpártot 
a liberalizmus szégyenére s a modern állameszme kárára 
a legnagyobb és legbefolyásosabb politikai hatalommá 
növelte napjainkban Németországban. 

Pedig jól ismerte a kath. vallás politikai karakterét 
s gyóntatószéke morális erejét. Tudta azt. hogy »a római 
kúria a legfüggetlenebb politikai hatalom, a melynek vál-
tozhatatlan tulajdonságaihoz főkép »der Trieb zum Umsich-
greifen gehőrt,* s arról is meg volt győződve, hogy »a 
küzdelem megújítására az indok Németországban — a 
mire a kúria mindig számíthat — a lengyelek készen-
létében, nemességeuralom vágyában, a papok által növelt 
babonában s az ultramontanizmus nemzetellenes pápás 
tendenciáiban keresendő« 

A hatalmi kérdés vitte Ganossába Bismarck egy-



házpolitikáját. A hatalmi kérdés, az állami gépezet erő-
sítése és biztosítása volt az ő politikai bálványa, a mely-
nek érdekében még »egy csöpp szociálista olajtól* sem 
idegenkedett, s képezi magyarázati alapját az ő ismert 
türelmetlen, sőt sokszor erőszakoskodó »furor teutonicu-
sának*. Sőt a politikai érdekek nála igen gyakran hát-
térbe szorították a vallásiakat is. Az erő és a hatalom 
újkori politikai genieje nélkülözte épen a mi Deák Fe-
rencúnk politikai bölcsességét, s a gyengeség és tehetet-
lenség lejtőjére juttatta. A szánalom egy bizonyos nemé-
vel kisérjük emlékiratainak ama szakaszát, a melyben 
leírja, hogy végül neki »das Spalier entzogen war, an dem 
sich sein Leben bisher emporgerankt hatte«. 

Bismarck pozitív keresztyénségére is érdekes fényt 
vetnek az emlékiratok. Istenfélő keresztyén volt, de tel-
jesen egy észszerű vallásosság alakjában. Az Isten, erény 
és a halhatatlanság igazságaiban állott az ő hitvallása és 
Zschocke > Áhítat órái« cimű müve volt az Ő lelki tápláléka. 
A pommeráni pietizmussal való megismerkedése Puttkamer 
házánál (honnan nejét is vette) vitte a keresztyénségnek 
komolyabb és pozitivebb felfogására. Hova-tovább a ke-
resztyén állam eszméjében látta az államélet ideálját. A 
keresztyénség a trón és a társadalmi rend éltető és fen-
tartó támasza. Asztali beszédei a morál és a vallás szoros 
összefüggését vitatják, mi mellett a keresztyénségben látja 
a hivatás erejét s a kötelességtudat forrását az élet nehéz-
ségeivel szemben. A vallás az, mely tartalmat kölcsönöz 
az ember erkölcsi felelősségének, s ettől a vallástól meg-
fosztva, »gyenge és tehetetlen« az ember. S a mint a 
keresztyénség és a politika, úgy a keresztyénség és az 
egyház szoros elkülönítésére is törekedett. Ez magya-
rázza meg a protestantizmushoz való viszonyát, s a 
pápaság és az ultramontanizmus ellen folytatott elke-
seredett küzdelmeit. A római hierarchiai egyháziasság 
iránt táplált ellenszenvét később a protestáns egyházra 
is át vitte, mert minden jogilag szerzett egyházban »az 
uralomra vágyó tendenciát* látott. Mint »az evangélium« 
híve, gyakran állást foglalt »az egyház« képviseletével 
szemben. Volt idő, a midőn az orthodox lutheránusok 
ellene, mint »az evangélium halálos ellensége ellen*, az 
ultramontánokkal szövetkeztek. Keresztyénsége mindig 
egyénibb és kizárólagosabb lett. A vallás helyett a német 
nemzeti tudat fokozásában látja az állam alapját, s ott, 
a hol a keresztyénségről szól, mindig transcendens érte-
lemben veszi azt. Sz. M. 

T Á R C A . 

Miért nines több eredménye prédikálá-
sunknak ? 

(Folytatás.) 

A hogy a példázattal, úgy áll a dolog a szenten-
ciával is. Jézus beszédjei — mástól eltekintve — azért 
is oly megragadok és találók, hogy bizonyos mély igaz-
ságokat rövid, jellemző mondatokban tudnak kifejezni. 

Nagyon téves dolog azt hinni, hogy a dolgokat terjengős 
magyarázatokkal kell körülírni, hogy azokat megértsék. 
Az mindenesetre kellemes lehet a prédikátorra, de aligha 
gyümölcsöző a hallgatóra nézve. Rövid, találó-élű, mag-
vas mondás jobb szolgálatot tesz e tekintetben még a 
nép nem művelt részénél is. A terjengősség fáraszt s a 
sok beszéd közt elfelejti az ember a tárgyat magá t ; a 
fától nem látja az erdőt. Ellenben a rövid, velős ékes-
szólás nem csak hogy az emlékezetbe bevésődik, hanem 
a lélekbe is s gyakran évek múlva is hat. E tekintetben 
sokat tanulhatni pl. Tholucktól és DrásekétŐl. 

A hasonlathoz közel állanak az illusztrációk, »illustra-
tions«, a mint az angolok mondják. Ezalatt az egyházi 
és világi életből vett különféle történeteket, saját és idegen 
élményeket, jellemző mondásokat stb. szokták érteni, a 
mint azok egy-egy szentírási igazság szemléltetésére, magya-
rázására vagy|bizonyítására szolgálnak. Jézus beszédjeiben 
szintén találunk ilyen illusztrációkat, ilyen pl. az irgal-
mas szamaritánus története, a felebarát definíciója helyett 
s a gazdag emberről szóló történetet is ide lehet sorolni. 
Mindenek előtt pedig az ó-testámentom, az ő történeti 
részleteivel, egy kimeríthetetlen tárháza a szebbnél-szebb 
s legmeglepőbb illusztrációknak, — csak több buzgalmat 
fordítanának tanulmányozására. A német prédikáció — 
Serivert, Ahlfeldet, Kapfföt Harmst kivéve — megle-
hetős szegény az efféle illusztrációkban; pedig épen 
ezek egy nagyon lényeges momentumát képezhetnék az 
egyházi beszéd hatásossá tételének. Mindnyájan tapasztal-
tuk már, hogy még az álmos természetű hallgató is 
füleit kezdi hegyezni, mihelyt egy történetet készülünk 
elmondani s ha különben az egész beszédből semmit 
nem tart meg, a történet emlékezetébe vésődik. Verba 
docent, exempla trahunt, — mondották már a régiek. 
Több exemplát tehát az iskolamesterszerü oktatás helyett! 
Az illusztrációkban biztos ellenszere rejlik a népszerűtlen 
absztrakciónak s a terméketlen definícióknak. Persze az 
illusztrációknak jóknak, találóknak, igazaknak kell lenniök 
s nem holmi fikcióknak, a melyeket az életben otthonos 
hallgató mindjárt csinálmányoknak ismer fel s megmoso-
lyog ; ne legyenek azok holmi édeskés anekdotácskák, 
vagy mesterségesen faragott erkölcsi történetkék s amolyan 
cukorsüteménv-féle dolgok sem, a melyek csakhamar 
élvezhetetlenekké válnak, hanem igenis legyenek azok 
józan, magvas, a mindennapi életből vett igaz történetek 
és élmények, a minők nálunk pl. Funcké-nál, az angolok-
nál Spurgeon-nél, az amerikaiaknál Moody-nál nagy 
mennyiségben találhatók. 

Csak egyet legyen szabad felhoznom ez utóbbinak 
e tekintetben igen tanúlságos beszédje iből . . . »Én szeren-
csés voltam — beszéli Moody — abban a hadseregben 
lenni, a mely Grand tábornok alatt Richmondot bevette. 
Nem sokára ezután az jött tudomásunkra, hogy a nége-
rek valami jubileumi ünnepélyt szándékoznak rendezni. 
Én, azt gondolva, hogy az valami nagyszabású ünnepély 
lesz, elmentem az illető afrikai templomba. Teljesen tömve 
volt. Az éjszaki csapat egy fekete tábori káplánja vállal-
kozott rá, hogy az ünnepi beszédet megtartsa. Sok nagy 
szónokot hallottam Európában és Amerikában, de soha-
sem hallottam olyan alkalomszerű ékesszólást, mint ez 
alkalommal. Az illető szónok felkiáltott :»Anyák, örven-
dezzetek. örökre szabadok vagytok, ma utólszor szakították 
ki gyermekeiteket karjaitokból, hogy azt valamely messze 
eső államnak eladják! Nincs többé ily szívzúzó eljárás; 
szabadok vagytok.® S az asszonyok tapsoltak és a mily 
hangosan csak tudtak, felkiáltottak: Dicsőség a magasság-
ban Istennek! Örvendetes hir volt ez rájok nézve, hittek 
s.szivük tele volt örömmel. — Azután a szónok az ifjak-



hoz fordult és felkiáltott: »Ifjak, örvendezzetek ina ; a 
rabszolgaság ostorát ma utolszor éreztétek! Gyermekeitek 
szabadok lesznek. Ujjongjatok ma, ti férfiak, szabadok 
vagytok örökre!* . . . És ők kezeikkel tapsolva felkiáltot-
t a k : Dicsőség a magasságbán Istennek! mert hitték az 
örvendetes hirt. — »Ti hajadonok,« kiáltott fel továbbá a 
szónok, ^ujjongjatok ma ; utolszor árvereztek s adtak el 
titeket; szabadok vagytok, örökre szabadok !« Azok hitték 
azt, felemelték szavukat s felkiáltottak : Dicsőség a magas-
ságban az Istennek! Soha életemben nem voltam ehez 
hasonló gyülekezetben. Ezek hitték szabadulásuk evangé-
liumát*. . Az ilyen történet nem maradhat hatás nélkül 
és hogy jól megmagyarázza azt, mi az az örvendetes hír 
mi a Krisztusban való szabadság, mi a hit s a Szent-
lélekben való öröm, az nagyon világos. 

Természetes, hogy valaki élményeket közölhessen, 
át is kell élnie valamit; s hogy valaki valamit átélhessen, 
nem szabad folyton csak a szobát őriznie s magát hí-
veitől izolálnia. Tehát ismét oda lyukadunk ki, hogy ha 
valaki a forrongó élet közepébe akar tudni belenyúlni, 
ez élet közepén kell magának is forgolódnia. Az olvasás 
egymagában még távolról sem képesít senkit ezekre, jó-
lehet a történelemnek s a jó vallási és világi népiroda-
lomnak tanulmányozása sok jó anyagot szolgáltathat neki 
csak meg legyen benne az érzék, hogy a szükségeset 
észrevegye. 

Végül a dogmatizálásra térek át. a mi szintén sok 
prédikációt tesz terméketlenné; e szót is a legtágabb érte-
lemben kérem venni. Természetes, hogy beszédünk nagy 
részének oktatásnak kell lennie, mert hiszen határozottan 
írva áll: »Minden az Istentől adatott írás alkalmatos 
először is a tanításra* ; s határozottan tiltakozom amaz 
esetleges félreértés ellen, mintha én talán a prédikáció 
oktató szubsztanciája ellen akarnék polemizálni. Más 
dolog azonban az írás egészséges tanait röviden, világo-
san s könnyen érthetően a gyülekezetnek előadni s más 
népszerű vagy inkább népszerűtlen dogmatizálást űzni a 
szószéken. A prédikációban nekünk mint Krisztus hit-
vallóinak kell beszélnünk, a kik a hit nagy titkait meg-
dönthetlen igazságként hirdetjük; de nem mint dogma-
tikusoknak, a kik azokat, fogalmak szerint boncolgatják ; 
vagy mint apológétáknak, a kik azokat minden képzel-
hető s képtelen kételyek ellen védelmezik. így egy húsvéti 
beszéd pl., a mely azzal bíbelődik, hogy a hallgatóknak 
bebizonyítsa, hogy Krisztus csakugyan feltámadt halottai-
ból, — ép úgy el van hibázva, mint az a karácsonyi 
beszéd, a mely Krisztusban az isteni természetnek az 
emberihez való viszonyáról theologizál. A bibliai pastoral-
theologia egy praktikus lelkésztől mindenesetre megkívánja, 
hogy SiSaxtóc legyen, de ez alatt távolról sem ért bizo-
nyos iskolamesteri, pedáns oktatást, hanem inkább azt, 
hogy könnyedén, világosan és meggyőzőleg, határozott 
igazság gyanánt tudja előadni a bibliai igazságot. »Ez az 
adomány — mondja Vilmár — úgy mutatkozzék, mint 
A V T É ^ S A ^ A I TOD %ARÁ R?]v őiSa^YJV TCIGTOÖ Xóyov, azaz a 
prédikátornak szilárdan kell állania a tan tekintetében 
megbízható igénél; a tant illetőleg szilárd meggyőződésé-
nek kell lennie, úgy hogy tanításában a biztos igazságot 
hirdesse. Tanítani csak akkor lehet, ha azt, a mit hirde-
tünk, biztos, megdönthetetlen igazságnak tartjuk. Ennek 
a tanítási képességnek alapja a lélekjelenlét s az, hogy 
örömmel adjuk át magunkat annak, a mit hirdetnünk 
kell. Ez a tanításra való alkalmatosság nyilvánul: 

a) ama törekvésben, hogy lelkünket a mások lel-
kébe át önts ük; — lelkébe a hitetleneknek úgy, mint a 
hivatalosoknak, megvilágosítottaknak; a megkísértetteknek 

s a visszaesőknek stb. Ezekkel szemben van helye az 
úgynevezett oktatásnak; 

b) nyilvánul ama képességben, hogy valamely dolog 
elemeit (főalkatrészeit s lényegét) felfogni s kifejteni 
képesek legyünk. A ki folyton csak a minden képzelhető 
mellékes részletekre, dialektikai lehetőségek kontenkven-
ciáira stb. gondol, az nem alkalmas a tanításra, mert 
összezavarja a hallgatók fejét, ha mindjárt oly szellemes 
legyen i s ; nyilvánul 

c) az elválasztás képességében (qui bene distinguit, 
bene docet), azaz hogy a dolgokat helyesen tudjuk elvá-
lasztani s mindeniket a maga helyén megvilágítani ; 
nyilvánul 

d) abban a képességben, hogy az egyes dolgok kö-
zött az összefüggést kimutassuk. Mindezek aztán együttvéve 

e) abban a képességben mutatkoznak, hogy a ténye-
ket az ő igazi következményeikkel s lényegi jelentősé-
gükkel tudjuk előadni, — azaz az elbeszélő képességben. 
Ez az egész tanítási képesség jól megkülönböztetendő 
attól, a mit közönségesen »iskolamesteresség«-nek nevez-
nek; ez épen ellentéte a pedantériának.« 

A dogmatizálás alatt azon nem csak theologizáló 
hanem főképen azt az eljárást értem, a mely a prédiká-
cióban az írás igazságait doctrinar módon tárgyalja. A mi 
az írásban S i S a ^ - n a k és Dyiawöaa StSaoxaXta-nak mon-
datik, az sohasem elvont dogmatika, száraz tan az ész 
számára s puszta tantétel, hanem az -»élet« tana. Krisz-
tusban megjelent az élet, s az élet az embereknek vilá-
gossága. Ezen búcsúszavakba: »Tanítsátok őket, hogy 
megtartsák mindazokat, a miket én parancsoltam néktek« 
összefoglalja az Üdvözítő a prédikálásra vonatkozó összes 
útmutatásokat. »Lényegében ethik ú pontok azok, a melyek 
a tiszta tannal ellenmondásba kerülnek, ethikai szabályok, 
amelyek belőle levezettetnek«, — jegyzi meg találóan Kübel 
»Umriss der Pastoral-Theologie* c. művében. Minden 
hitetlenségnek alapja alapjában véve az evangélium erkölcsi 
követelményei iránt való ellenszenvben gyökeredzik. A 
farizeusok keresztre feszítik Krisztust, mivel a szemükbe 
merte mondani hogy az igazságuk nem üti meg a mér-
téket. »Miattam a lelkész prédikálhat a Szentháromságról, 
Krisztus istenségéről s hasonló orthodox tanokról, a mit 
akar, — mondotta egyszer egy eléggé művelt egyháztag, 
— de az már még sem járja, hogy olyan élesen kikel-
jen az erkölcstelenség ellen és sok olyan dolgot felpisz-
káljon, a mit a szószékről nem szívesen hallok ; végre is 
az embernek élni kell és másokat is élni hagyni!* — 
Egy privát beszélgetés alkalmával, a melyet egyszer egy 
tudományosan képzett atheisfával folytattam, az illetőt 
az által hoztam ki a sodrából, hogy hitünk ellen való 
számos érveire ezt válaszoltam: >Legyen csak teljesen 
őszinte; Krisztus evangéliumát On azért találja ellenszen-
vesnek, mivel u n maga csinálta meg az erkölcstanát és 
semmi kedvet sem érez ahhoz, hogy a mint az írás 
mondja : »testét megöldökölje*. Minden, a mit felhozott 
arra nézve, hogy az Ön tudományos meggyőződését a 
a bibliával szemben indokolja, alapjában véve csak 
afféle fügefalevél, melylyel — a tisztesség látszatának 
megőrzésével — a biblia erkölcsi szigora iránti idegen-
kedését szeretné elpalástolni.* 

Első sorban tehát a tan és az élet, a hit és a meg-
szentelés s megfordítva: a hitetlenség s az erkölcsi fes-
lettség találkozását erősen kell kidomborítani s a hall-
gatók lelkébe bevésni. A bibliai tannak mindég megvan 
a maga gyakorlati oldala s életkövetkezménye; az ter-
mészetesen megkívánja és továbbítja az ismeretet is, de 
azt tulajdonképen csak az akarat irányítása szempont-
jából teszi. A tett és az ismeret organikus életösszefüg-



gésben áll egymással. Unalmas theologiai okoskodásnak 
tehát a prédikációban oly kevéssé van helye, mint a 
logikai absztrakcióknak. Minél izolálfabban kerül tárgya-
lásra az írás igazsága, mint tan, minél inkább hiányzik 
belőle a mindennapi életre való konkrét alkalmazás, minél 
általánosabb természetű a prédikátor oktatása : annál több 
nyilat lő csak úgy a levegőbe, a melyek senkit sem 
találnak. 

Vegyük fel csak a következő két példát. A lelki-
pásztor, mint prédikátor legnehezebb feladatainak egyike 
az eleven bűntudat felkeltése s az emberek önigazságának 
legyőzése, a mely hallgatóink túlnyomó részénél szikla-
begyként állja el az utat az istenországához. Távolról 
sem akarjuk azt mondani, mintha a mai prédikációkból 
a bűnre való rámutatás hiányoznék talán, sőt ellenkezőleg, 
e dolog nagyon is bőven megvan bennük. De — elte-
kintve attól, hogy az ilyen bűnleleplezések nem csekély 
része a már előbb említett frázisok kathegoriájába tar-
tozik, — nagy részük azért marad hatástalan, mivel bizo-
nyos absztrakt doctrinar módon csak az általános[bűnösség 
hitcikkeit feszegeti. Mily egészen máskép jár el az Üdvö-
zítő, a mikor az embereket bűneik belátására akarja 
vezetni! Konkrét példával mutatja ki pl. a gazdag ifjú 
példájában, hogy ő földi javait jobban szereti, mint Istenét; 
a szamaritánus asszonynak, hogy ő házasságtörő ; az írás-
tudónak, hogy a felebaráti szeretet gyakorlati érvényesí-
tése hiányzik nála. Hasonló módon jár el a hegyi beszédben, 
a hol részint egyes parancsolatok gyakorlati magyarázása, 
részint az alamizsnálkodásnak, imádkozásnak s böjt ölésnek 
konkrét fejtegetése által a farizeusi igazság elégtelenségét 
állítja ad oculos. S vájjon a mester ezen eljárása nem 
útmutatás-e arra nézve, hogy hallgatóinkban a bűntudatot 
legjobban úgy költhetjük fel, ha őket egyes konkrét bűnök 
belátására vezetjük? 

Ez az elv aztán mélyreható jelentőséggel bír a pré-
dikációra nézve is. Mert nemcsak hogy újból ösztönzésül 
fog szolgálni a lelkipásztori látogatások gyakorlására, — 
mivel a lelkésznek, a teljes diszkréciót beleértve, ha kon-
krét módon akar beszélni, nem szabad csak a felhők 
közt járnia, hanem a lokális, sajátszerű életviszonyokkal 
is ismerősnek kell lennie, s ha még nem az, legalább 
komolyan kell arra törekednie, de a szóban lévő alapelv 
még magát a prédikációnak a természetét és mikéntjét is 
lényegesen befolyásolja. Az ügynevezett morálprédikációk-
nak manapság meglehetős rosz hitelük van s magának a 
»kötelesség« szónak is már-már rossz híre kezd lenni s a 
»jó cselekedetekről* alig beszélhet az ember a nélkül, 
hogy racionalisztikus kedvtelésekkel ne vádolják. A leg-
kevésbé sem érzem magamat hajlandónak arra, hogy a régi 
racionalisztikus morálprédikációk filiszteri mivoltát s azok 
törvényies, részben egyenesen evangéliumellenes szellemét 
védelmezni akarjam. De az ezen triviális s bibliátlan 
morálprédikációk elleni jogosult visszahatás nem önti-e 
ki gyakran a mosdó-vízzel a gyereket is, s nem vezette-e 
a mai generációt az ellenkező egyoldalúságba ?! Rám leg-
alább a dolog azt a benyomást teszi, hogy manapság 
ahhoz a jelentékeny térhez viszonyítva, melyet a prédi-
kációban a hittani tételeknek szentelnek, a morális, vagy 
mondjuk a javítás, vagy nem bánom az ethika sokszor 
nagyon háttérbe szorul; eltekintve attól, hogy épúgy lehet-
nek filiszteri hittani prédikációk, mint a hogy előbb filisz-
teri morálprédikációk voltak; s a priori nem igen lehetne 
megállapítani, hogy melyik közülök a terméketlenebb. A 
régi morálprédikációkat hagyjuk mi sírjukban nyugodni; 
de ha a mi mai hittani prédikációinkat nem is helyezzük 
örök nyugalomra, arról komolyan kellene gondoskodnunk, 
hogy belőlük a bibliai példányképek s a bibliában talált 

mérték szerinti gyakorlati alkalmazás ne hiányozzék. »Ha 
valaki Annak akaratát akarja cselekedni, a Ki engemet 
elbocsátott, az bensőleg tapasztalja, vájjon e tan istentől 
való-e,« —• ez áll a hitetlenekre s »megszentelés nélkül 
senki sem látandja az Urat* — a hivőkre nézve. E te-
kintetben mindenek felett klasszikus példánykép a hegyi 
beszéd s minél konkrétebb módon tudjuk prédikációnk-
ban a reális életviszonyokat a törvény s az evangélium 
fényénél megvilágítani, annál inkább járunk nyomdokain a 
prédikálás mesterének, Krisztusnak. 

»A hol valami igaz-valót mondanak — mondja a 
Volksblatt utolsó évfolyamában a mai prédikáció-irodalom 
feletti kitűnő szemléjében valaki, — ott a prédikáció nem 
repül el csak úgy nyomtalanul a hallgatók feje felett, 
még ha tartalmát talán nem is tudják méltányolni. »Ha 
ez áll, akkor ebből a bűnről szóló igen fontos hitcikk 
tárgyalását illetőleg az következik, hogy a törvény át-
hágásának tényét a hallgatónak mindég valami valón kell 
kimutatni, úgy hogy kénytelen legyen így szólani: C s a k -
ugyan, e tekintetben tényleg hibáztam.« Azért tehát gyak-
rabban prédikáljunk speciális kötelességekről, speciális 
erényekről, speciális bűnökről; pl. gyakrabban a családi 
és házaséletről, a hűségről, őszinteségről s a különféle 
hivatásban tanúsítandó lelkiismeretességről stb. E mellett 
természetesen nem szükséges, sőt nem is kívánatos, hogy 
az egész prédikáció mindég csak egy bűnnel, csak egy 
kötelességgel, csak egy életkörülménynyel foglalkozzék; 
nincs is rá szükség, hogy ezen különlegességeket kizárólag 
csak abból a szempontból tárgyaljuk, hogy általunk bizo-
nyos bün felismerésére vezessük hallgatóinkat. A törvény 
nem csak arra való, hogy a bűnt felismertesse, hanem arra 
is, hogy normául szolgáljon csekvésünknek. Állítsuk tehát 
a speciális kötelességeket is mindég az egész keresztyén 
hitélet organizmusába; mutassuk meg, hogy »sohasem 
lehet szedni tövisről szőlőt, sem bojtorjánról fügét<; hogy 
a jó gyümölcs csak a jó fán terem és hogy a fát jóvá 
tenni a mi erőnk egymagában elégtelen s arra egy felülről 
való erőre van szükségünk, a melyet csak a Jézus Krisz-
tus ád, ki életét mindazokba önti, a kik hisznek ő benne. 
Ily eljárással biztosabban fogjuk az embereket bünökfel-
ismerésére vezelni s a Krisztusra nevetni, mintha doctri-
nar módon folyton csak az általános bűnösséget fesze-
getjük. 
(Vége köv.) Pciulik János. 

B E L F Ö L D . 
A ref. énekeskönyv megújítása. 

Egy negyedszázad óta vajúdik immár énekesköny-
vünk megújításának ügye. Első elnökének sírja is rég 
bemohosult. A második, a jelenlegi, azóta megőszült. S 
egy új nemzedék támadt, élén Szabolcskával. Ennek mu-
togatja, ezeket buzdítgatja az érdemes elnök a Nébó-
hegyéről: Nézzétek, ott az igéretfölde, övezzétek föl dere-
kaitokat, menjetek, foglaljátok el! 

És — úgylátszik — szava hiába hangzik el a 
pusztában. 

Honnan van ez? És mi ezen hosszas vajúdásnak 
oka ? Talán az, hogy a kor meddő: nem szült énekes 
Szenczi Molnárt, Szőnyi Benjámint, Mányóki Losonczyt ? 
Nem meddőbb, mint a század eleje, a mikor jelenlegi 
énekeskönyvünk előállt Hanem Benedek Mihály uram 



idejében több vott a gyakorlatiasság és bátorság, mint 
a jelenkor fiaiban. Nem tétováztak sokat; jó haditervvel 
induljak meg s néhány év alatt már közkézen forgott az 
új énekeskönyv. Nem riadtak vissza a nehézségektől. Nem 
rémítették egymást a gyülekezetek ellenszenvével s más 
falrafestett ördögökkel, mint mi, hol azt vetvén ellen, hogy 
az új énekeskönyv a gyülekezetek békéjét föl találná za-
varni, a mi ebben a vallásilag meglazúlt világban nem 
tanácsos; hol pedig azt, hogy nincsenek alkalmas poéták, 
várni kell, mig születnek. 

Poétára várni! Épen ez az impraktikus dolog, az 
abszurdum. Hisz annak a kornak is volt poétája : Cso-
konayia, a miénknek is Aranyja, de egyik sem írt éneket. 
Egy-egy szent Dávid pedig, tudvalevő, hogy csak kétezer 
esztendőnként születik. Nagyon impraktikus dolog hát 
szent poétákra várakozni. 

Huszonöt év is tömérdek idő ahhoz a viszonylag 
csekély munkához, a miből az énekeskönyvnek a Pro-
grammban s az elnöki Felhívásokban körvonalozott reno-
válása áll. A legutóbbi — 1890-iki — Programmból ugyanis 
azt tudjuk meg, hogy az énekügyi bizottság nem kíván 
egyebet, csupán a meghagyandóul ítélt 102 darab dicsé-
retnek nyelv- és verstani kiigazítását. 

Idáig jutottunk 25 esztendő óta. 

Valószínű, hogy e nyomon a másik negyedszázad-
ban is ott lesz ez az ügy, a hol most van; bármily lelkes 
szép szavakkal serkentgesse is a buzgó elnök a mada-
rakat: » Fiaim, csak énekeljetek«: azok ülnek tovább is 
»száraz ágon hallgató ajakkal*. 

De hát miért? 

Azt hiszem, azért, mert egyátalán nem lelkesítő az 
énekügyi programmban kiszabott szakmánymunka, ez az 
irodalmi foltozás; Lengyel, Keresztesi s a többi atyák 
megviselt köntösein a nyelv- és verstani lyukakat befér-
celni, új folttal — és mindezt teljesen rizikóra, bizony-
talanra ! 

Meri bizonytalan ez a munka egyebek között azért 
is, mert az említett Programm s az elnök Felhívásai sok 
olyan dologról hallgatnak, a mik iránt pedig a foltozga-
tónak eleve tisztában kell lennie, hogy hiába ne dolgo-
zott legyen. 

így p. o. a Programm szerint a 238 dicséret közül 
kihagyásra van ítélve 136 darab, meghagyásra 102 De 
az elnöki legutóbbi Felhívás csak 68 kijavítást igénylő 
darabot sorol el. Tudni kellene pedig a többi 34 darab-
ról, hogy ki vannak-e már azok javítva, vagy ezek javí-
tást nem is kivánó hibátlan darabok ? — Ez utóbbit hatá-
rozottan kétségbevonom; előbbinek elhallgatása pedig 
épen a bizonytalanságot növeli. Hosonlóan azon másik 
eset is, hogy 3 olyan darab (a 8., 104. és 112-ik dicsé-
ret), mely a Programmban a kihagyandók között áll: a 
Felhívásban a meghagyandók és kijavítandók közé van 
sorozva. 

Föltéve^, hogy az itt röviden és nagyjából érintett 
okok és körülmények nem állnának az énekeskönyv kija-

vításának útjában : még akkor is nagyon lassú, késedelmes 
és igen kevés eredménynyel biztató ez az eddigi út. 

igénytelen nézetem szerint helyesebb volna: 1. rendes 
nyilt pályázatot hirdetni, záros határidővel, jutalomdíj 
megnevezésével, mind a zsoltárok, mind a dicséretekre. 
Az ezekből és az eddigi füzetekben megjelentekből kisze-
melt darabok egy újabb füzetben kiadva, bírálatra bocsá-
tandók. 

2. Ha - - a mi valószínű -— a záros határidőre 
nem érkeznének be dolgozatok kellő minőségben és szám-
ban, bizassék meg Fejes és Szabolcska, hogy a hiányokat 
a zsoltárokban és dicséretekben javítsák ki s új darabo-
kat is írjanak. 

Szentkúti Károly. 

K Ü L F Ö L D . 

A katholieismus türelmetlenségéről a közel-
múltban és jelenben. 

(Róma öletne-e ma is? — A spanyol protestánsok sanyarú helyzete. 
— A J-LOS von Rom« következményei Ausztriában.) 

Róma türelmetlensége régi dolog. A más nézetűeket 
tüzzel-vassat kiirtani igyekvő épen nem krisztusi, sőt 
nagyon is emberi indulat, különösen az »angyali doctor« 
ideje óta a róm. kath. egyház egyik legfőbb sajátossága. 
Csak a hazai protestáns egyházak történelme is bő anya-
got nyújthat e thémához, hát még a külföldiekével együtt?! 
Ha minden egyes erőszakoskodó esetet összegyűjthetnők 
és könyvbe leirhatnók, azt hiszem, csinos könyvtár telne 
ki belőlök. Az erőszak elvét az első pillanatra úgy lát-
szik igazolja ez a jelszó: »Az igazság türelmetlen*. De 
a gondolkodó ember előtt teljesen értékét veszti az elv, 
ha meggondolja, hogy az igazságnak nincs erőszakra 
szüksége, mert az maga meggyőző hatalom. S az erőszak, 
a türelmetlenség épen e meggyőző hatalom hiányát bizo-
nyítja. 

A zelotizmus ineg van ma is, a fennen hirdetett pax 
dacára is. Ez a szép szó bő köpenyül szolgál a hecc-
káplánoknak. Ép úgy mint a középkorban hangosan hir-
dették volt: ecclesia non sitit sangvinem, de azért a szent 
inkvizíció vigan működött. Az a kérdés, öletne-e ma is 
Róma ad majorem glóriám Dei, ha a modern állami és tár-
sadalmi rend meg nem gátolná benne ? Ezt a kérdést 
vette fel a Christian World legújabb száma. Meg is fe-
lelt rá. Idézi dr. Balfour most megjelent könyvét a pres-
byterianizmus sorsáról a gyarmatokban, melyben a szerző 
föleleveníti a Medeira szigetén mintegy 50 évvel ezelőtt 
lefolyt vallásos üldözés elfeledett eseményeit. A portugá-
lok e szép szigetén körülbelül hatvan éve dr. Kalley nevű 
angol orvos telepedett le. S mint buzgó protestáns keresz-
tyén evangélizálni kezdett a lakosok között. S a felnőt-
teket a mellett az esti órákban írni és olvasni is tanította. 
A hatóság figyelmét csakhamar magára vonta. Elfogták. 
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Börtönéből csak az angol kormány erélyes feliepése után 
szabadult ki hat hónap múlva. Csak így menekült meg 
a halálbüntetés elől. Két portugál férfit, a kik a funchal 
angol ref. templomban úrvacsorával éltek, excommunikál-
ták. S a kiátkozást egész a középkori szigorúsággal al-
kalmazták rájuk. Egy protestánsa lett nőt hónapokig fogva 
tartottak és hogy megtörni nem tudták, halálra Ítélték, 
mivel az ostya imádását megtagadta. Egy másik nőt fej-
vesztésre Ítéltek, mivel visszautasította a transsubstantiació 
dogmáját. Ilyenek történtek 50 — 60 éve. S ha ma nem 
történhetik ilyen, bizony nem Rómán múlik! 

Ma is azért megteszik, a mit csak tehetnek a gyű-
lölt protestantizmus kiirtására. Ugyancsak a Ghristian 
World-ben olvassuk, hogy a szegény spanyol hitsorso-
sainknak menyit kell szenvedniök. Ja j annak a protestáns 
embernek, a kinek nincs saját háza, mert sem városban, 
sem falun nem kap lakást még aranyért sem. Különösen 
iskoláikat végtelen nehezen tudják elhelyezni. Tanulókat 
meg még nehezebben kapnak. A szegényebb sorsűak 
szívesen járatnák hozzájuk gyermekeiket, de nem merik. 
Mert ha ezt teszik, a papi befolyás folytán elvesztik ke-
resetüket. Munkát sehol sem kapnak. Granadában meg a 
templomukat robbantották fel egy éjjel dinamit bombával, 
miután a fanatizált iskolás gyermekek napokon keresztül 
kövekkel dobálták »le a protestánsokkal* kiabálás között. 
A kormányzó sok sürgető, rimánkodó kérésre hajlandónak 
mutatkozik .jogorvoslatra és megvédésükre, de a granadai 
városi hatóság vagy nem tud, vagy nem is akar rajtuk 
segíteni. Ámde, e túlhajtott türelmetlenségnek a spa-
nyol földön itt is ott is támad valami jó eredménye. 
Többek között a barcellonai eset is tanúsítja. Egy nő ha-
lálos ágyán nem akarta felvenni a halotti szentséget s a 
városrész plébánusa erővel berontott a beteg szobájába. 
Ez az eset annyira felháborította a barcellonai szabad-
gondolkodókat, hogy népgyűlést tartottak, melyen 8000 
ember jelent meg és tiltakozott az erőszakoskodás ellen 
a lelkiismeret szabadsága nevében. Ez a népgyűlés a 
romanizmussal meghasonlott, vallással nem törődő aíheis-
tákból állott, a milyenek a kath. országokban fölös szám-
mal vannak. Ugyanott megjelent egy protestáns is, és oly 
ékesszólóan beszélt a Krisztusról, hogy a gyűlés után 
számosan megjelentek nála és protestáns vallásos irato-
kat kértek tőle. íme a türelmetlen erőszakoskodás azokat 
is közelébe hozza az evangéliumnak, a kikhez talán más-
különben közel sem lehetne férni. 

Lapunk is megemlékezett már több ízben, a többi 
egyházi és politikai lapokkal együtt a szomszédos Auszt-
riában megindult mozgalomról, mely a ?>Los von Rom« 
jelszóban talált kifejezésre. Helyesnek találjuk itt, e cikk 
keretében értesítést adni a mozgalom legújabb fejlemé-
nyeiről. Az osztrák kormány és a klérikális körök áll-
hatatosan kicsinyíteni igyekeznek a mozgalom fontossá-
gát és jelentőségét. A bécsi lapok is buzgón iparkodnak 
nevetségessé tenni ezt a »politikai charlatanizmust.« De 
több jel oda mutat, hogy a kormány és klerikális táma-
szaik szerfölött aggódnak és védekezésül már-már a leg-

nemtelenebb fegyverhez nyűlnak — az üldözéshez. A szent 
inkvizíció eszközeit használatba veszik, nem ugyan a 
» vasszüzet« meg a spanyol csizmát, vagy a hüvelykszorí-
tót, hanem csak modern másait, A papság egy bizottsá-
got válogatott ki a bigott emberekből, a kiknek feladatuk 
az őrködés, magyarán a kémkedés és a jelentéstétel. A 
Rómától elszakadt szülőket kényszerítik, hogy gyerme-
keiket a kath. vallásban neveltessék. A német határon 
levő vámhivatalok titkos utasítást kaptak, hogy különösen 
ügyeljenek a lutheránus könyveket szállító utasokra. 
Mintha csak a muszkáktól vették volna kölcsön ezt a 
receptet. Egy másik titkos utasítás meg a forrongó tar-
tományok hivatalnokaihoz ment, a kik megintetnek benne, 
hogy a protestáns mozgalmakhoz se nyilván, se titkon 
ne merjenek csatlakozni. Ha valaki pedig elárulja rokonszen-
vét, előléptetésre nem számíthat. A klerikálisok még egy 
elrettentő eszközről is gondoskodtak, a mely igazán csúnya 
dolog. Lapjaikban közlik mindazon férfiak, nők és gyer-
mekek nevét, a kik a kath. egyházból kiléptek. Céljuk 
nyilvánvaló. Az áttérőket meg akarják bélyegezni és a 
hűnek megmaradt nép gyűlöletét rájuk árasztani. Azt 
akarják elérni, hogy a hitehagyottak nevét az egész biro-
dalomban ismerjék és a jó katholikusok velők ne érint-
kezzenek. 

A »Los von Rom* mozgalom nagy Németország-
ban is fölkeltette az érdeklődést nemcsak a protestánsok-
ban, hanem a hazafias katholikusokban is. Ez utóbbiak 
természetesen nem üdvözölhetik valami szívesen az egy-
házuk ellen keletkezett mozgalmat, de nemzeti önérzetük 
fellázadt a szlávosító csehországi papok ellen. Kopp kar-
dinális, Boroszló herceg-püspöke, lépéseket tett a. Vati-
kánban, hogy onnét hassanak a esek püspökökre és 
papokra, a kik a csehországi németeket szlávokká akar-
ják tenni. Most azután a pápa és tanácsosai meg vannak 
akadva. Ha Kopp bibornokra hallgatnak, megbántják az 
hatalmas osztrák klerikálisokat. Ha pedig figyelembe nem 
veszik a herceg-püspök tanácsait akkor még nagyobb 
veszély keletkezhetik, mert a hazafias német, katho-
likusok könnyen megváltoztahatják a szent Péter utód-
jával szemben elfoglalt állásukat. Könnyen megtörtén-
hetik, hogy a cseh és stájer városokban s falvakban meg-
indult mozgalom átcsap a német határon 

Chr. W. után — a —s. 

R É G I S É G EK. 

Egyházkövetés. 
Most, a midőn mindenfelé készítik a fegyelmi sza-

bályokat, s azoknak tanulságára, a kik (Prot. Egyh. Lap 
361. 1.) a fegyelem gyakorlásában hajlandók elmenni az 
egyházkövetésig, idő és alkalomszerűnek tartom felmu-
tatni, hogy ezelőtt 200 évvel s azután is egészen Kis 
Gergelyig milyen volt az egyházkövetés módja. 



Sermo insinuatorius Adulteros poenitentes, ex Textu 
Habac. I: 13. occasionaliter assutnptus.* 

Compellatio: 
Jöjj be te tisztátalan Személy! 

Generális exaggeratio scortationis: 
Minémű tiszta, szent, ártatlan s minden fertelmesség-

nek gyűlölője legyen a jó Isten: az elolvasott Habakuk 
I. rész 13. verséből, e mostani alkalmatossággal fölvett 
Textusunkból kitetszik; holott azt mondja a Próféta: 
»Tisztábbak a te szemeid Uram, hogynem mint a gonosz-
ságra nézhetnélHolottis a Próféta olyan természetet 
tulajdonít az Istennek, hogy nemcsak maga tiszta és 
minden bűn nélkül való, fegyhetetien életű legyen: hanem 
egyszersmind a gonoszságnak oly gyűlölője, hogy a maga 
tiszta szemeit a gonoszságra és annak cselekedőire még 
csak reá sem fordíthatja ; hanem az olyantól elfordítja 
a maga szent orcáját, attól elveszi a maga kegyelmét, 
elvonja szent áldását, ellensége leszen annak, és hogyha 
meg nem tér, kigyomlálja annak lelkét az ő frigyes népe 
közül, és adja a Sátánnak az örökkévaló gyötrelemre. 

És jóllehet az Isten minden bűnök nemeit utálja. 
Solt. V : 5 : de kiváltképpen a bujaságnak, paráznaságnak 
és fertelmes életnek felette nagy ellensége, és kimondbatlan 
gyűlölője ő Felsége. Mert minthogy ő maga tiszta, szent 
életű: azt kivánja, hogy az ő teremtett állatai is tiszták 
és szentek legyenek. Lev. XI: 4, 5. 

Oly utálatos nagy vétek a paráznaság, hogy azt az 
Isten még a Pogánvokban is büntetés nélkül nem hagy-
hatja. Róm. 1: 26 etc. Annál is inkább a maga frigyes 
népe között el nem szenvedheti. Lev. X X : 23. Deut. 
XXIII: 17. Innen eleintőlfogva a maga szolgái által a 
paráznák ellen szörnyű nagy haragját kihirdettette és 
megjelentette, hogy egy parázna is, ha meg nem tér a Dávid-
dal és Magdalénával, a mennyeknek országát örökségül 
nem bírja. I. Kor. VI: 9. Gal. V : 19, 21. Eph. V: 5. 

Innen, midőn valamely nagy utálatos vétket akar 
a sz. lélek kimondani, paráznaságnak nevezi. Apoc. 1 8 : 3 . 
kiváltképen pedig az irtóztató bálványimádást és kárho-
zatos hitetlenséget. Mik. V: 7 ; akarván jelenteni, hogy a 
parázna s a bálványimádó egyarányú utálatosságban 
vannak Istennek előtte; sőt hogy a paráznaságnál utála-
tosabb vétek nincsen az ő sz. Felsége Színe előtt. 

Bizonyára nincsen egy vétek is olyan az emberek 
között, a melyet Isten rettenetesebb büntetéssel megbünte-
tett volna, mint a paráznaságot. Ezért borítá el az ó-világ-
beli embereket víz-özöni veszedelemmel. Ezért a Sodorna, 
Gomora, Adama és Sebóim városok lakói az égből leszálló 
kénköves tűzzel emésztetének meg. Ezért űzettettenek ki 
Izrael elől a Kanaán földéből a pogány népek. Ezért 
egy napon majd egészen kivágattaték az Izrael közül a 
Beniámin nemzetsége, midőn egy Levita feleségének meg-
fertéztetéseért a harcon buszonötezeren elesének. Ezért az 
Izraeliták, midőn a Midianiták leányival paráználkodnának, 
egy nap a harcon huszénnégyezren veszének el. Ezért 
Dávid király is, az Uriás Hitteus feleségével Bethsabéval 
paráználkodván, szörnyű nyomorúságokat kételeníttetett 
szenvedni. Ezért pusztíttatott el ama világi dicsőséggel 
rakodott fényes Trója városa is számtalan sok ezer em-

* Ily című könyvből: »Agenda ecclesiastica, melyben az ú j 
Testamentom sacramentominak és kiszolgatásoknak rendi a jelesebb 
Deák, Német és Magyar auctorokbol bőven lerajzoltatik. Per Marti-
num Bartha, Pastorem Ecclae Ungro Evglcae Coronen-sis. Anno 
Domini 1699.« — Szép öreg betűkkel írott s teljes épségben levő 
vaskos kötet közlő birtokában. 

bereknek halálával. Ezért az ilyen fertelmes paráznaságért 
Isten ő szent Felsége minket is Országostól városostól, s 
helységestül máig is sokfele büntetéssel látogat. 

Mert ez a paráznaság vérrel buzgó bűn. Solt 51: 26. 
Ez az égrekiáltó s az Istent a büntetésre aláhúzó nagy 
vétek. Gen. 18: 20. Mert az Isten a szívbeli tisztaságban 
gyönyörkedik, mely a veséknek igazságából vagyon. 
Solt. 51 : 8. És azoknak ígér áldást, a kik tiszták és 
igazak. Ezék. 18 : 6, 9. Sőt azokat számlálja a maga 
országának örökösei közé. Apoc. 22 : 15. Példa a szent 
József és a tiszta szívű Susánna, kik készebbek voltak 
halálos sententiát fejekre venni, hogynem mint parázna-
sággal magukat megíertéztetni. 

Ellenben a paráznákat, mint tisztátalan ebeket ki-
rekeszti a mennyországból. Apoc. 22 : 15, 21. Mert az Isten 
előtt utálatos az ő könyörgések is, sőt még azok is útá-
latosak, kik azokkal társalkodnak. Solt. 50 :16 , 18. Azok-
nak az ő gyermekeik is vagy rövid életűek, mint a Dávid 
paráznaságból született hetednapi fiacskája; avagy ha so-
káig élnek is, gyalázatosak s e világ előtt semminek Ítél-
tetnek, kikről az Úr Isten a maga törvényében ezt paran-
csolja: »A fattyú ne menjen be az Úrnak gyülekezetibe 
még tized-ízig is, sőt annál is inkább valami közönséges 
hivatalba ne állíttassék, egy parásna is tisztségre ne bo-
csáttassák,.« Deut. 2 3 : 2. Azért parancsolja Isten: »Ne 
legyen parázna az Izrael leányi közül, se pedig ne legyen 
parázna férfiú az Izrael fiai közül. Ne vigyed a paráz-
nának jutalmát és az ebnek árát a te uradnak Istened-
nek házába akárminémií fogadásért, mert mindakettöt 
a te Urad Istened utálja.« Deut. 23: 17, 18. 

Innen parázna asszonyi-állatot feleségül venni a 
papoknak tiltja az Isten. Lev. 21 : 7. Maté 19 : 9. A pap 
leányát pedig, melv paráználkodik, tűzzel parancsolja Isten 
hogy elégettessék. Lev. 21 : 9. 

Applicatio ad Poenitentem. 
íme látod ezekből te tisztátalan Személy, mely nagy 

vétket cselekedtél. Mert te vétkeztél 1-ör a te teremtő 
Istened és mennyei sz. atyád ellen, kinek parancsolatját 
által hágtad. Exod. 20 : 14. — 2-or Vétkeztél a te meg-
váltó Jézusod ellen, mivel a Krisztus tagját, melyei ő 
Felsége sz. vérének árán vett, paráznaságoddal az ördög-
nek tagjává tetted. I. Kor. 6: 15. — 3-or Megszomorí-
tottad az Istennek megszentelő sz. lelkét, is, ki tégedet 
templomául választott vala, kogy testedet paráznaságoddal 
ördög bordélylyává tetted. Eph. 4: 30. I. Kor. 3 : 16. — 
4-er Vétkeztél a te felebarátid ellen, mert az Isten egy 
paráznáért-gyakorta országostól büntet, mint a Gérár kirá-
lyának Abiméleknek bűniért egész népét. Gen. 20. — 5-ör 
Megszomorítottad a te szüléidét és azoknak házát megfer-
tőztetted. Lev. 21. — 6-or. Meggyaláztad s megharagí-
tottad a te nemzetségedet s atyád fiait. Gen.: 34. — 
7-er Megbotránkoztattad és szidalomba hoztad az eklézsiát 
mint ama mostoha anyával fertelmeskedő férfiú. I. Kor. 
6 : 1, 2. Sam. 12: 14. — 8-or Magad ellen is vétkeztél 
leginkább, mert te magadnak híredben, nevedben gyilkosa 
lettél. I. Kor. 6 : 18. Magadnak jajt, bajt, szerencsétlen-
séget, szegénységet, gyalázatot, szégyent és holtig való 
szomorúságot és becstelenséget szerzettél. De a mi nagyobb 
az Isten népe közül kirekesztettél és adattattál a Sátán-
nak. Prov. 6 : 33. Lev. 18: 29. 1. Kor. 5: 5. 

Óh méltán sírhatsz azért éjjel és nappal! Sirathatod 
a te életedet s becsületedet, de kiváltképen a te nagy 
vétkedet, hogy a te jóltevő Istenedet megbántottad, 
haragra s bosszúállásra felindítottad. Ja j te néked, ki a 
megharagudott Istennek kezébe estél, kinek haragja mint 
a medvének, párducnak és oroszlánnak haragja. Hos. 13: 



18. Mert az Urnák haragja ég, mind az alsó pokoliglan 
és megemészt mindeneket. Deut. 4: 24. 

Öh te nyavalyás, mit cselekeszel immár ilyen nyo-
morult állapotodban! íme a te teremtő, megváltó s meg-
szentelő Istened gyűlöl téged. Solt. V. Óh eltávozott az 
úr te tőled, jaj tenéked! Hos. 9 : 12. Sőt minden teremtett 
állatok immáron gyűlölnek tégedet stb. Solt. 139: 21, 22. 

No mit cselekszel azért te reménytelen, te nyava-
lyás, te halál torkában heverő asszonyi-állat (Férfi), hová 
s merre fordítod szegény nyomorult fejedet ? Oh ne más-
hoz, hanem a kitől elpártoltál, a te Istenedhez folyamod-
jál, és ő megfordítja a te engedetlenségedet és magához 
fogad tégedet. Jer. 3 : 1. 

Essél azért térdre, valld meg a te fertelmes bűnei-
det ő szent Felségének. Solt, 32 : 3, 5. Sirassad azokat 
teljes szívedből és kérjed azoknak bocsánatját az Úr Jézus 
Krisztus érdemében. Nohát magadat megalázván, mond-
jad én utánam a töredelmes gyónó imádságot. 

(Vége köv.) Közli: Földváry László. 

IRODALOM. 
** Olvasó-táblák. Az Athenaeum Faulini Károly 

magyar ABC és olvasó könyvéhez a szerző tervei szerint 
készült olvasó-táblákat adott ki. Mint az olvasókönyv, 
ezek is eltérnek az eddig használt, hasonló célra készült 
taneszközöktől és az ABC-vei összhangban új és becses 
pedagógiai szempontokat tűntetnek fel. Az elemi iskolai 
tanító, a ki legjobban tudja, hogy a betűk hasonlósága 
mennyire zavarja a gyermeket, bizonyára örömmel fogja 
tapasztalni, hogy az olvasó-táblák használata egészen 
megszünteti nehézséget, minthogy hasonló alakú és hasonló 
hangzású nevek egymástól távol helyezvék el rajta. Nagy 
előnye e tábláknak az is, hogy az írott és nyomtatott 
szöveget ugyanazon rovat foglalja magában és így a 
növendék a két alakot egyszerre szemléli és tanulja, 
továbbá az, hogy a táblák címbetűi úgy az írott, mint 
nyomtatott alakban egymás mellett vannak a táblákon. 
A megismerés, az elsajátítás, az összehasonlítás és meg-
különböztetés munkájának megkönnyítésére a címbetük 
között megfelelő képeket, rajzoltatott a szerző. A betűformák 
egyszerűek, de a mellett szépek, a nyomás tiszta, a papír 
szine a szemre nézve nagyon kellemes. A szépen sikerült 
finom kivitelű illusztrációk mellett is mindössze 3 frtba 
kerül 25 darab ezekből a táblákból. 

** Előf izetés i fe lhivás . A »Kis Tükör« képes 
családi hetilap már hetedik éve végzi az ébresztés és 
hiterősítés nehéz munkáját. Ezt akarja folytatni tovább 
is Isten segedelmével. Erre kéri mindazoknak támogatá-
sát, a kiknek őszinte óhajtása az, hogy társadalmunk a 
tudományban öntudatosabbá, a hitben buzgóbbá, a szere-
tetben munkásabbá legyen. A hetedik évfolyamnak most 
július 1-vel kezdődő második féléve különösen érdekes 
lesz az által, hogy közli az ő indiai védencéről, Kolan-
gara Istvánról legújabban érkezett levelet, s érdekes jelen-
tést az indiai missziói munkáról; de különösen az által, 
hogy érdekes képeket és cikksorozatot közöl az inkvizí-
ció borzalmairól; hadd lássa a mai nemzedék, micsoda 

borzalmas sötétségből szabadította ki az emberiséget 
a reformáció által az Isten. Egy érdekes történeti elbe-
szélést is közöl a török világból. Vezércikkei ébreszteni, 
bibliamagyarázatai erősíteni igyekeznek. Elismerjük, hogy 
eddigi működésünkben nagyobb volt a jóakarat, mint 
a tehetség és az eredmény ; de éppen ezért kérjük a jó-
akaratú támogatást, hogy vállvetett erővel többre juthas-
sunk. Az előfizetési ár a régi: egész évre 2 frt ; félévre 
1 f r t ; negyedévre 50 kr ; mely is Kecskeméthy István szer-
kesztőhöz küldendő Kolozsvárra, a ref. theológia épületébe. 

A »Kis Tükör* szerkesztősége. 

E G Y H Á Z . 

Elhalasz to t t egyházgyűlés . A budapesti ev. re-
formátus egyháznak a mult vasarnap délelőtt kellett volna 
közgyűlést tartani a kálvin-téri templomban. E gyűlésen 
került volna betöltésre a Darányi Ignácz lemondása kö-
vetkeztében már félév óta üresen álló egyik gondnoki 
szék. Minthogy azonban az egyháztagok nem jelentek 
meg szavazóképes számban, Hegedűs Sándor kereskede-
lemügyi miniszter, egyházkerületi fögondnok a közgyűlést 
kénytelen volt, elnapolni. Az újabb közgyűlés határidejét 
legközelebb közzé fogják tenni. Az egyház gazdasági nagy 
bizottsága, a melynek a közgyűlést követőleg kellett 
volna üléseznie, e vasárnapon fog összejönni. 

A kassai református egyház ünnepe. Nevezetes 
évfordulót ül meg e hó 25-én a kassai református egy-
ház. Ezen a napon lesz ugyanis kerek száz esztendeje 
hogy Kassán az első és ez ideig az egyetlen református 
püspöki vizitáció végbement. Említésre méltó, hogy ez 
alkalommal az egyház akkori szellemi és anyagi állapotát 
terjedelmes jegyzőkönyvben örökítették meg. Ennek a 
ritka eseménynek emlékét ünnepeli meg az egyház isten-
tisztelettel, melynek kiváló jelentőséget, kölcsönöz az a 
körülmény, hogy ez alkalommal az egyházkerület érde-
mekben gazdag mostani püspöke, a 83 éves Kun Ber-
talan is Kassára érkezik, hogy alkalmi imádsággal az 
istentiszteletet megnyissa. Az alkalmi egyházi beszédet az 
egyház lelkésze : Révész Kálmán esperes fogja mon-
dani. Istentisztelet után az egyháztanács diszülést tart 
a püspök elnöklete alatt, melyen első sorban felolvas-
sák a százesztendős jegyzőkönyvet, majd a mostani 
ünnepséget örökítik meg ugyancsak jegyzőkönyvben. 

A soproni ág. hitv. ev. egyházközség évi érte-
sítője örvendetes egyházi élet adataival van tele. Az új 
törvényeknek nem mutatkozik káros hatása; ifjúsági egy-
let alakult, vallásos estélyeket tartottak a szegényügyet 
rendezte a gyülekezet és tervszerű vezetés, gondozás alá 
helyezte; a lelkészek és tanítók fizetését emelte a gyülekezet, 
behozván egyúttal a lelkészek számára is a korpótlékot 
(100 frt ötödévenként). Van a gyülekezetben 6 osztályú 
fiú-iskola 362 növendékkel, 5 tanítóval, 7 osztályú leány-
iskola 439 növendékhel, 6 tanítóval a belvárosban; a 
külvárosi iskolában 4 tanító működik; tart ismétlő isko-



lát, kézimunka-oktatást, tanítói és ifjúsági könyvtárt, 
múzeumot; kisdedóvó intézetet, árvaházat, diakonissza-
intézetet, gyámintézetet, karácsonyfa-nőegyletet, segély-
egyletet (a soproni ev. gyülekezet nyugdíjas lelkészeinek 
és tanítóinak özvegyeinek és árváinak segélyezésére). 
Ezen intézeteknek nyújtott jótéteményeken kivül segélyekre, 
ösztöndíjakra, járulékban kiadott a gyülekezet 1898-ban 
20,512 frtot, kapott hagyományt és adományt 20,624 frtot. 
Előirányzott bevétele 1899-re 36,349 frt, kiadás 53,631 írt. 
Alapítványok összege 745,780 frt. 

I S K O L A . 
B u d a p e s t i f ő g i m n á z i u m u n k b a n a vizsgák a 

mult héten tartattak meg. Záró ünnepély szép számú 
közönség, a tanuló ifjúság és a tanári kar jelenlétében 
16-án volt. Molnár Sándor igazgató-tanár mondott ezen az 
egész év történetét s ennek minden tanúlságát felölelő szép 
beszédet. Megköszönie egyszersmind a felettes hatóságok 
és a közönség érdeklődését az iskola és a vizsgák iránt. 
Utána Szász Károly püspök mondott köszönetet a taná-
roknak buzgó fáradozásaikért és intette az ifjakat a 
szünidő okos használatára. Beszédje után következett a 
jutatmak kiosztása. Az 1898/99. tanévben tanúsított szor-
galmukért a következők részesültek ju ta lomban: I. A 
Szíj) Sámuel-féle alapítványból: Farmasi Antal III. a) 
oszt. 100 frtot, Illés Géza III. b) oszt. 100 frtot, Csulak 
Zoltán IV. a) oszt. 100 frtot, Király Tibor V. oszt. 
100 frtot, Szabó Károly VI. oszt. 100 frtot, Hetessy 
Ferenc VI. oszt. 100 frtot, Szakái Imre VII oszt. 100 frtot, 
Bene Kálmán VII. oszt. 100 frtot, Szabó Jenő VIII. oszt. 
100 frtot, Bottka Sándor II. a) 95 irtot. — II. A Szalay 
István-féle alapítványból: Borbély József II. b) oszt. 50 fríot, 
Bakó Gyula III. b) oszt. 50 frtot, Vincze Kár olylV. a) 
oszt. 50 frtot, Csia Sándor IV. b) oszt. 50 frtot, Deák 
Imre IV. b) oszt. 50 frtot. — III. A báró Majthényí Lászlóné-
féle alapítványból: Fuehshoffer Dezső V. oszt. 200 frtot, 
Őry Lajos VI. oszt. 200 frtot, Vándory Lajos VIII. oszt. 
200 frtot. — IV. A Hubay József-féle alapítványból: Csekes 
Béla VII. oszt. 25 frtot. — V. Az Eegyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztárból'. Lichtenstern Béla V. oszt. 100 frtot, 
— VI. »Ilona Urnő« ciin alatt egy szegény, de jó tanuló 
jutalmazására az igazgatóhoz küldött 5 frt jutalmat kapta : 
Boda József I. a) oszt. tan. 

A dunamelléki református egyházkerület buda-
pes t i akadémiájában, az 1898/99. évi nyilvános záró-
vizsgálatok Szász Károly püspök, Koncz Imre, Ádám 
Kálmán, Szánthó János és Bocsor Lajos esperesek, Szi-
lády Áron egyházkerületi jegyző, és Szilassy Aladar egy-
házmegyei gondnok mint vizsgáló bizottsági tagok jelen-
letében, a következő rendben tarlattak meg : Június 15-én 
d. e. 8 órakor : Az I. éveseké. Junius 15-en d. u, 
3 órakor : A II. éveseké. Június 15-én d. u. 6 órakor: 
Mind a négy osztály vizsgálata az Énekből Krauss Gusz-
táv vezetése alalt. Június 16-án d. e. 8 órakor : A III. 

éveseké. Június 16-án d. u. 3. órakor: A IV. éveseké 
Június 16-án d. u. 6 órakor volt a szónoklati verseny 
és a jutalmak kiosztása azaz a tulajdonképeni záróünne-
pély. A tanári kar és az ifjúság nevében SzÖts Farkas 
theol. igazgató-tanár köszönte meg a vizsgáló bizottság buzgó 
figyelmét és kitartását. Az ifjak közül jutalmakat nyertek, 
még pedig a Csontos-fele alapból száz forintot Kóréh 
T. Endre IV. éves, Makay Lajos III. éves, Forgács Gyula 
II. éves, és Kájel Endre I. éves növendékek. A Gerenday 
Antal-féle 50 frtos stipendiumot Mészáros János II. éves 
hallgató kapta. A Ballagi Mór-féle 48 frt 20 krt. Nyáry 
Pál ugyancsak II. éves kapta. A Gerenday József, Hubay 
József és Polgár Mihály-féle 25 — 25 frtot Szakács Albert, 
Kemenczky Gyula és Makay Sándor I. éves hallgatók 
kapták. A monori egyház >Szász Károly* alapítányából 
Kustár Dániel IV. éves részesült 10 frtban. A Várady K. 
prédikációra kitűzött 27 frljából 17 frtot Kustár Dániel, 
10 frtot Mészáros János kaptak. Ádám Gerzsonnak ugyan-
csak prédikációra kitűzött 20 frt ját Kóréh T. Endre 
nyerte. Az önképzőkör filozofia pályatételét 15 frtot For-
gács Gyula kapta. A történeti tétel 25 frtját Kóréh T. 
Endre. Végül a szónoklati díjat, Nagy István bissei lel-
kész 16 frtját Kuliffai László IV. éves kapta meg. 

A pozsonyi egyetemes evang. theol. akadémia 
1899. évi június hó 17-én tartotta évzáró- és hála-ünne-
pélyét az alábbi programmal. Reggel 8 órakor a kistem-
plomban Istentisztelet tartatot túrvacsora-osztással egybe-
kapcsolva. Utána 9 órakor az akadémia dísztermében 
záró ünnepély ; ennek műsora a következő volt: 1. Ghorál. 
Előad a theol. akadémiai énekkar. 2. I. Rákóczy György 
és a katholikus renaissance. Emlékezés a linci béke szer-
zőjéről halálának 250 éves fordulóján. Kovács Sándor, 
tanár szép felolvasása. 3. A jótékonyság. Költemény, írta 
Vojtkó Pál. Szavalta Hamrák Béla 1. évf. theol. akadémiai 
hallgató. 4. Búcsúszó mondotta Sommer József Gyula IV. 
évf. theol. akadémiai hallgató. 5. Berekesztő beszédet pedig 
dr. Masznyik Endre theol. akadémiai igazgató tariott. 
Végül a theol. akadémiai énekkar énekelt. 

A n a g y - k ö r ö s i ev. ref. f ő g i m n á z i u m tanárai 
közül a lentarló testület Vass Sámuelt gyenge egészsége 
miatt saját kérelmére szabadságolta s tanszékét a jövő 
tanévre Olasz József, tanárjelölttel töltötte be, ki az in-
tézetnél már két év óta működik belyettestanári minő-
ségben szép eredménynyel. Az első osztály mellett a 
növendékek nagy száma miatt a jövő évre is párhuzamos 
osztályt állít a fentartó testület, s az ennek ellátására 
szükséges helyettestanári állásra Danóczi Antalt, a fő-
gimnázium s később a budapesti ev. ref. theologiai aka-
démia jeles növendékét választotta meg, ki szintén a 
tanári pályára készül s ösmereteit legközelebb a bonni 
és utrechli egyetemeken gyarapította. Mint örvendetes ese-
ményt. írhat juk, hogy Nagy Ádám csáki- gorbói szolgabíró, 
a ki alig 39 éves korában a f. év április havában hunyt 
el, szép alapítványt tett szülővárosa Nagy-Kőrös főgimná-
ziumának. Ezer forintot hagyott részint készpénzben részint 
értékpapírokban oly célra, ho^ry annak évi kamatait kapja 



a gimnázium négy felső osztályai közül bármelyikbe járó 
egy vagy két oly nem magyar nemzetiségű (oláh, rác, 
tót vagy német) tanuló, ki »egy a magyarok múltját 
vagy a jelenét érintő (p. o. magyar történelem, magyar 
irodalom, költészet) tantárgyból legalább jó osztályzatot 
mutat fel* s a kit a tanári kar erre érdemesnek ítél. 
Felhívjuk a szép alapítványra németajkú hitsorsosaink 
figyelmét. 

A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregye-
sü le t közgyűlése . A tiszántúli ev. ref. középiskolai 
tanáregyesület f. 1899. évi július hó 4. és 5. napjain 
Hódmező-Vásárhelyen tartja XVI. rendes közgyűlését a 
következő rend szerint: Július hó 3-án, hétfőn: Érkezés. 
Elszállásolás. Ismerkedés este 8 órakor a Népkertben, az 
Erzsébet-sétányon. — Július hó 4-én, kedden: délelőtt 
8 órakor a nagyválasztmány gyűlése a főgimnáziumi 
tanári tanácsteremben. Tárgyai : t . A közgyűlés elé ter-
jesztendő jelentések bemutatása. 2. írásban benyújtott 
indítványok előleges tárgyalása. 3. Folyó ügyek. Délelőtt 
9 órakor rövid istenitisztelet. Délelőtt Í/»Í0 órakor köz-
gyűlés a főgimnázium rajztermében. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó beszéd. 2. Üdvözlések. 3. Jegyzői jelentés. 4. Pénz-
tárnoki jelentés. 5. Számvizsgáló-bizottság jelentése. 6. Mikor 
felel meg a középiskola a kor kívánalmainak ? Előadás 
Garzó Imrétől. 7. A modern nyelvek tanításáról. Felol-
vasás dr. Nagy Zsigmondtól. Délután 1 órakor közebéd 
a Sas vendéglő nagytermében. Ebéd után a főgimnáziumnak, 
a város több intézményeinek és egyéb látnivalóinak meg-
tekintése. — Július hó 5-én, szerdán : délelőtt 9 órakor 
a közgyűlés Tolytatása. Tárgysorozat: 1. Vallásos nevelés 
a fő- és középiskolákban. Felolvasás Kiss Józseftől (pápai 
theol. tanár). 2. Az iskola és az élet. Felolvasás dr. Ernyei 
Istvántól. 3. A választmány tankönyvkiadásra vonatkozó 
javaslata. 4. A természetrajzi tantárgyak szerepe a közép-
iskolában. Felolvasás Bodnár Bertalantól. 5. Esetleges 
egyéb indítványok tárgyalása. 6. A közgyűlés berekesztése. 
— Az indítványokat a közgyűlés előtti napig kell beadni 
az elnökséghez. A központi választmány kedvezményes 
vasúti jegyekért folyamodott s mint eddig, bizonyosan 
most is megnyeri. A közgyűlésre utazó tagoknak jelent-
kezni lehet az egyesület elnökségénél június hó 20-ig. 

EGYESÜLET. 
A protestáns országos árvaházban a növen-

dékek vizsgálata e hó 16. és 17-én történt meg Szőts 
Farkas elnöklete alatt. Igazán öröm volt hallani az értel-
mes szép feleleteket, melyek a tanítótestület szorgalmát 
és módszerét dicsérik. Különösen meg kell emlékeznünk 
a vallástanítás kitűnő voltáról. Brocskó Lajos, az intézet 
érdemes igazgatója igazán derék munkát végez e téren, 
mindenütt és mindenben a bibliával a kézben. 19-én volt 
az intézetből kilépő növendékek elbúcsúztatása. Tíz nö-
vendék, hat fiú, négy leányka, távozik ez évben az inté-
zetből. A távozókhoz az igazgató intézett szép beszédet, 
lelkükre kötve a hálát, az istenfélelmét, jelszóul adva nekik : 
»Imádkozzál és dolgozzál*. Igazán megható édes jelenet 
volt, mikor a növendékek közül egy fiú és egy leány 
könyező szemmel köszönték meg a gondviselést és a zo-
kogásig meghatva foglak kezet a buzgó elnökkel Kovácsy 

Sándorral s csókoltak kezet a jelenlevő választmányi höl-
gyeknek. Egy-egy újtestamentumot kaptak bucsúajándékul. 
Vajha amaz »örök világosság*, az Istennek evangéliuma 
boldogságban tartaná meg őket. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Özvegy Szűcs J á n o s n é született Decsi Krisztina,' 

ref. lelkész özvegye június 12-én életének 78. özvegysége 
10-dik évében elhányt Hidvégen. A gyermektelen özvegy 
kegyes agg nő meghűlt tetemei, testvérei, rokonai, nevelt 
gyermekei és az egész gyülekezet részvéte mellett tétettek 
a családi sírboltba. A háznál Szűcs László helybeli lel-
kész, a templomban Szivos Károly hiricsi lelkész, a temető-
ben Vitányi Bertalan czúni lelkész tartottak beszédet. — 
Az égi kegyelet virraszszon a csendes sírbolt felett. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személy i hírek. Szőts Farkas Lapunk szerkesztője, 

üdülés végett családostól Szemesref a balatoni fürdő 
használatára utazott. Távollétében a Lap szerkesztéseért 
Gergely Antal felelős. — Fábián Dénes budapesti segéd-
lelkészt a most anyásított kispesti egyház e hó 18-án 
egyhangúlag lelkészévé választotta meg. Isten áldását kí-
vánjuk úgy az új lelkészre, mint az ifjú egyházra. — 
Molnár János helyettes lelkész és Sörös Béla budapesti 
theol. akadémiánk végzett növendéke a jövő iskolai évre 
megkapták az edinburgi stipendiumot. Óhajtjuk, hogy a 
jótéteményt Isten dicsőségére használhassák. — Varga 
József szikszói ref. lelkész a M. P. írod. Társaság alapító 
tagjai közé lépett. 

* A budapesti ref. theologia önképző-köre. 
Szöts Farkas theol. igazgató és Farkas József tanár-el-
nök jelenlétében e hó 11-én tartotta meg záró gyűlé-
sét. A titkár, könyvtárnok és pénztáros jelentései után 
tanár-elnök úr az előtte való napon megejtett versenyszónok-
lat és verseny-szavalás eredményét hirdette ki s adta át 
a nyerteseknek a kitűzött díjakat. A legjobb szónok ju-
talmát Söröss Béla IV. é. th., a legjobb szavalóét Kontra 
Aladár III. éves és a legmunkásabb tagát Forgács Gyula 
II. é. th. nyerte el. Ezután Kontra Aladár elnök búcsúzott 
el a tagoktól s meghatottan mondott köszönetet Farkas 
József tanár-elnöknek, ki az egész év folyamán soha nem 
lankadó figyelemmel kisérte az önképző-kör haladását. 
Szeretett tanár-elnökét a hálás ifjúság lelkes óvaciókban 
részesítette. Erre Farkas József tanár szólt az ifjúság-
hoz buzdítván további kitartásra s igyekezetre. A záró 
gyűlést Kontra Aladár elnök rövid imája zárta be. 

* A »Debreceni Protestáns Lap« legutóbbi szá-
mában pártolólag emlékezik meg egy belmissziói értekez-
let tartásáról, mely a Prot. Irodalmi Társaság ottani ülé-
sével egyidejűleg volna tartandó, ezt i rván: »Lehetnek, 
sőt vannak is közöttünk egyben, másban félreértések, 



vannak az anyaszentegyházunk javát munkáló eszközök-
ben eltérések: a félreértéseket megszüntetni, az eltérése-
ket közelebb hozni s ha lehet egyöntetű munkakört álla-
pítani meg a belmisszió terén, oly szép és üdvös cél, a 
miért csakugyan érdemes lesz pár órán át tanácskoznunk 
s eszmét cserélnünk. Ismerjük meg egymást közelről, mert 
a távolság sokszor megcsal; tárjuk fel egyházi közéletünk 
bajait s keressünk helyes orvosszereket! Mindnyájunkat 
közösen érdeklő ügy ez, s hogy buzgó világi embereink is 
mennyire érzik, mutatja Ritoók Zsigmondnak cikksorozata.« 
Örömmel csatlakozunk a »Debreceni Prot. Laphoz. Ilyen érte-
kezletre csakugyan nagy szükség van, még pedig'épen egy 
országos értekezletre. Mi azt hiszszük, hogy ha pl. csak 
a lapok és folyóiratok szerkesztői tanácskoznának is közös 
teendők felől, már maga ez is áldással járna. Mennyi 
áldással járna pedig, ha az ott összegyülekezendő, tekin-
télyes, tudásra és hitre kiváló egyházi és világi férfiak 
foglalkoznának a gyakorlati keresztyénség égető kérdései-
vel. Felhívjuk többi evangéliumi laptársainkat is, hogy 
agitáljanak a terv mellett. Nem szabad nekünk az anya-
szentegyház építésében egy percet se mulasztanunk. »Mun-
kálkodjunk azért, míg nappal vagyon!« 

* A sopron i ev. diakonissza in'ézet negyedik évi 
jelentése az intézmény áldott hatásáról és örvendetes fej-
lődéséről tett bizonyságot. Ápolás alatt állott 35 beteg 
132 napon és 431 éjjelen á t ; ezenfelül a nővérek a gyüle-
kezetben 545 beteglátogatást végeztek; úgyszintén a nővé-
rek által rendezett vasárnapi és csütörtöki vallásos össze-
jövetelek a hajadonok részéről nagy látogato'tságnak és 
üdvös virulásnak Örvendettek. 

* Ezer óvónő állás nélkül. A hódmező-vásárhelyi 
óvónőképző tanári testülete föliratot küldött a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, a melyben arra kéri a mi-
nisztert, hogy változtassa meg az óvónőképzők tantervét 
olyanformán, hogy a diplomás óvónőket, ha állást nem 
kapnak, a tanítónőképzőkben fölvételi vizsgálat nélkül 
fölvegyék. A bőven megokolt föl irat annyival figyelemre-
méltóbb, mert már ezeren fölül vannak a minisztérium-
ban előjegyezve az állásnélkül levő óvónők, holott mind-
össze 30 — 40 új óvónőt alkalmazhat csak az állam 
évenkint. 

* Szegény gyermekek nyaralása. A »Budapesti 
Szünidei Gyermek-telepegyesület« a mult szombaton tartotta 
meg a kitelepítendő szegény gyermekek orvosi vizsgálatát. 
A fölvételt kérő közel hatezer gyermek közül az egyes 
bizottságok összesen 1400-at vizsgáltak meg, a többire 
nem is került a sor, mert már ezeknél betelt a rendel-
kezésre álló 510 hely. Az egyesület szűk anyagi viszo 
nyai miatt nem képes a rá váró nagy közegészségi és 
emberbaráti föladatoknak megfelelni. Mennyi feladat vár 
még a szeretetre! 

* Temető a föld. Egy statisztikus számításai sze-
rint annyi ember éit már a földön, hogy a szárazföld 
minden négyszög lábjára 5 ember jutna. Mekkora temető! 
Egy sírhelyre ezen szánni ás szerint 128 lakó julna. S ha 
egyenletesen volnának elosztva a sírok, már 128 volna 

egymás tetején minden talpalatnyi földön. Micsoda sereg 
lesz ez, ha a feltámadás harsonája szavára rendbe áll ! 

* Öngyilkos unitárius lelkész. Székely Ferenc, 
az unitárius főgimnázium szeniora, Kolozsvárt agyonlőtte 
magát. A tehetséges fiatalember, a ki csak nem régen 
tette le a lelkészi vizsgát, a múltkoriban kapta meg papi 
kinevezését egyik székely községbe. Egy levelet hagyott 
hátra atyjának, de abból az öngyilkosság oka nem derül 
ki. Rettentő dolog az, mikor immáron a pásztorok is 
reménység nélkül vannak, mint a pogányok. 

* A tan í tók n é v m a g y a r o s í t á s a . Temesvárolt több 
tanító mozgalmat indított, hogy idegen nevű kartársaiak 
magyarosítsák meg a neveiket. A mozgalom egyik veze-
tője, Iiévay Károly, ezenkívül a tanfelügyelőség útján 
megkérte a kultuszminisztert, hogy a nemzetiségi vidé-
keken lakó tanítók névmagyarosítását tegye egészen díj-
talanná, azaz födözze a költségeket a minisztérium bud-
getjéből. Wtassics miniszter kedvezően intézte el a kérést* 
s legközelebb a temesvári tanfelügyelőség fölterjeszti a 
miniszterhez mindama tanítók listáját, a kik nevüket ma-
gyarosítani akarják. 

* Különös emberá ldozat hirét veszszük Bombayből. 
E város egyik gyapotgyárában a hindu munkások meg-
ragadták egyik társukat s a gőzgépbe akarták bedobni. 
A szerencsétlen ember igen erős volt s tehetsége szerint 
védte magát. Fején, nyakán és mellén oly égési sebeket 
kapott, hogy rövid idő alatt belehalt. A nyomozásból 
kitűnt, hogy a boldogtalan hinduk a gőzgép szellemét 
akarták kiengesztelni, mert a gép egypár nap óta rosszul 
működött. (Cs.) 

A D A K O Z Á S . 
A dunamelléki lelkész árvák szeretetházára 

adakoztak: Nagy Kálmán 2 frt, Nagy Gyula 2 frt, Alt-
mann Gyula 1 frt, Ragályi Miklós 1 frt, Kovács Dénes 1 frt, 
Sárközy Tivadar 2 frt., Lisznyay Elemér 1 frt, Kiss Kál-
mán 45 kr., Vidt Endre 15 kr., Gunst Lajos 5 kr., Katona 
József 5 kr., Hetényi Endre 45 kr., Tóth Géza 20 kr., 
Szabó György, Aladár 5 kr., Hetényi Akos 50 kr. Össze-
sen : 11 frt 90 krt, általam kipótolva 10 krral, főösszeg: 
12 forint. — Paál Lajos a magyar-igeni ev. ref. templom 
resztaurálására 2 frtot adott, melyet már rendeltetési he-
lyére küldtem. A fenti 12 frtot nt Szőts Farkas tanár 
úrnak, mint a szeretetház-alap kezelőjének átadtam. — 
Budapest, 1899. június hó 14-én. Keresztesi Samu, ev. ref. 
vallástanár. 

P á l y á z a t , 
A kecskeméti áll. segélyezett ev. ref. főgimnázium-

ban a jövő 1899/1900-ik isk. évre pályázat hirdettetik 
egy latin-görög nyelvi tanszékre. 

A tanszék javadalma 1200 frt törzsfizetés, 240 frt 
lakáspénz és öt ízben 100—100 frt korpótlék. 



A törzsfizetés fokozatosan 1300, 1400 és 1600 frtig 
emelkedhetik, és a fokozatba sorozásnál a protestáns 
középiskolában rendes tanári minőségben töltött szolgá-
lati évek 3/4 részben, más, t. i, állami, községi stb. isko-
lákban töltött rendes tanári évek részben, a kor-
pótlék folyósításánál pedig bármely hazai középiskolában 
rendes tanári minőségben töltött évek teljesen beszá-
míttatnak. 

Az 1400 és 1600 frtos fokozatba helyezett tanár-
nak lakbére 300 frt. 

Ha a tanszék helyettes tanárral töltetnék be, java-
dalma 800 frt. 

Csak protestáns vallásúak pályázhatnak. 
E tanszékre való kinevezés joga a megerősített 

állami szerződés értelmében a n. m. vallás- és közokt.-

iigyi m. kir. minisztert illeti a fentartó testület ajánlata 
alapján. 

A kellőleg felszerelt, t. i. születési, a képesítést, 
netalán eddigi szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és 
egészségi állapotot igazoló okmányokkal felszerelt s a n. 
m. vallás- és közökt.-ügyi m. kir. miniszterhez intézett 
kérvények a főgimn. igazgatósághoz nyújtandók be f . évi 
július 6-ig. 

Kecskeméten, 1899. június 12-én. 

Katona Mihály, 
2—2 ev. ref. főgimn. igazgató. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 

Főmunkatárs : Hamar István. 

P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanár-

jelöltnek való ösztöndíjra. 
A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel 

közhírré teszi, hogy a föntírt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gimná-
ziumi tanári pályára készülő ifjak számára többrendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog 
a jövő 1899—1900. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

A z e l n y e r h e t é s f e l t é t e l e i : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két 

évi folyamot jól végzett legyen valamely magyarhoni 
protestáns theologiai intézetben. 

2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen: 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkész- vagy tanárjelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1899. 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 1899—1900. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1899. május 31-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, j e g y z ő . 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási köte-
lezettséget is tartalmazó sajátkezüen írt és aláírt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. 1899. 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 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-
zófiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani filo-
zofiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is 
tanulja; végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a 
külegyetemen töltött ösztöndíjas ' két esztendő után a 
hazába térve a pesti ág. ev. magyar-német egyházgyüle-
kezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Dr Králik Lajos, e l n ö k . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KTR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPF.STEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség! 

I X . kerület, Kálrin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 
c lmzendök. 

l i lado-li ivatal : 
Hornyánnky Viktor kőnyvkereslcedése (Akadémia 

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

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
SZŐTS FARKAS. 

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

Meg-jeleuik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Felekezetnélküliség. 

A házassági reverzálisok mellett a felekezet-
nélküliség a másik rém, mely az evangéliumi 
egyházakat, azok között is az evangélium szerint 
reformált egyázat különösen pusztítja. Mindjárt 
az új egyházpolitikai törvények életbelépése után 
mutatkozot t ez a veszedelem, ugyancsak ha ta l -
mas réseket ütve anyaszentegyházunk falain. 
Szinte megdöbbentő volt az egyházból kilépőknek 
nagy száma, s félő, hogy oly rohamos hi thagyás 
mellett az Úr Sionja mielőbb megdől. 

De ez csak átmeneti tünet volt. A dolog 
nem rejtett magában nagyobb veszedelmet, mer t 
az egyházukat akkor elhagyók, már régen nem 
voltak annak tényleges tagjai, legalább 90°/ o nem. 
A mi a baptista ós nazarénus szekták révén 
kivált évtizedek lassú folyásában az egyházbői; 
az most rés nyilván, egyszerre sietett a felekezet-
nélküliség kényelmes köntösét felölteni kü lön-
állása jele gyanánt . Tényleges veszteség távozá-
sukkal nem igen érte az egyházat. 

Eset leges véletlen ugyan csupán, de tény, 
hogy az egyházpolitikai törvények életbeléptetése 
óta vert nagyobb hul lámokat és szerzett magá-
nak egyszerre tömegesen híveket a szocializmus 
is. És a hol lábát megvethette, ott — különösen 
ha az egyházban ellenállásra talált romboló esz-
méivel szemben — igyekezett és nem egy helyt 
sikerrel, nagyobb daraboka t szakítani ki az 
egyház testéből. Ez azonban olyan szórványosan 
történt , hogy imminensebb veszedelemmel nem 
fenyegetett , sőt a legtöbb helyen a tömeg han-
gulata változtával ú j ra visszatért atyái vallásához, 

Innen sem fenyeget tu la jdonképeni vesze-
delem. 

Sokkal nagyobb veszedelem már az, hogy 
a szertelenségéből rendes mederbe kényszerül t 
szocializmus azóta sem szűnt meg folytonos agi-
tációval a hit ellen küzdeni. Nem egyszer hal-
lottam gyűléseiken, százszor olvashatja bárki ís 

brossürje ikben, lapjaikban a vallás ellen való 
fenekedéseiket . Kieszelték nagy ravaszul, hogy 
a látszat kedveér t ók maguk nem igen adnak 
ki vallásellenes dolgokat, hanem csak korpol-
tálják a mások effajta kiadványait , de azért az 
agitáció folyik szünet 'nélkül. Nemrég azonban 
a szeg végképpen kibujt a zsákból. Hivatalos 
központi o rganuma a magyarországi szociál de-
mokra ta pár tnak, a »Népszava«, egész hasábokon 
oktatgat ta olvasóit az egyházból való kilépés 
jogára és módjára. Ez a lassú, szivós agitáció, 
mely csak akkor lesz hangos, ha már erejét érzi, 
párosulva a mi egyházi terheink nagyságával, 
ez már sokkal nagyobb veszedelemmel fenyeget 
s igen megnövelheti a felekezetnélküliek számát. 
Ér tenek ahhoz a szocialista agitátorok nagyon, 
mint kell a mérget lassan csepegtetni a lélekbe, 
mígnem megháborodik tőle egész valójában. Nem 
a hirteleni, a tömeges hatások a veszede lmesek; 
de a mikor apróclonkénfc lopják ki az ember 
lelkéből a hitet, s nem marad más helyén, mint 
sivár önzés, dühödt éhség a másé u tán : ez már 
gyógyíthatlan baj. 

De nagy baj az is, hogy egyházunk még 
eddig csak tanácskozott e kérdések felett, ós a 
gyakorlat i életben jóformán semmit sem tesz a 
baj e lhárí tására. 

Nem is vettük komolyan eléggé a kérdést , 
csak azután meg ne boszulja magát ra j tunk ez 
a kicsinylés. 

•Lám a római egyház — s igazán örvendek, 
hogy nem kell külföldre mennem példáér t -— 
a hazai római egyház nem kicsinyli a fenyegető 
ellenséget. 

A hogy manapság szokták mondani, »min-
den vonalon« megindult a tevékenység a hívek-
nek az egyházhoz való szorosabb odacsato-
lasára. 

Egyletek a lakulnak országszerte, gyermekek, 
asszonyok, ifjak ós felnőttek számára. |A földmíves 
egyesületek, nem is szólva a politikai természetű 



néppá r t i kö rök rő l — a lak í t á sán dolgozik az egész 
klérus . 

Legényegy le t e ik a mikor 50 éves fennál lá-
s u k a t ü n n e p l i k a napokban , u g y a n a k k o r o r szágos 
szöve t séggé a l aku lnak . A római k a t h o l i k u s sa j tó 
k o n g r e s s z u s r a gyűl, hogy egyön t e tű elj á r á s t á l la-
pí tson m e g a létező ba jokka l szemben. 

Mi p e d i g ? . . . . Há t m á r elvi leg mi is elfo-
g a d j u k az egyle tek a l a k í t á s á n a k he lyes voltát. 
Egyle te t azonban vagy egyéb olyan in tézményt , 
mely h íve inke t j obban az egyházhoz ós Kr isz tus-
hoz csa to lná , m é g mentő l k e v e s e b b e t a lko t tunk . 
P e d i g n e m ke l l ene e l f e l e j t enünk , hogy n e k ü n k 
százszor több o k u n k l enne rá, min t a r ó m a i 
a tyánkf ia inak , m á r csak azé r t is, m e r t az ő 
i n t é z k e d é s e i k n e k éle n é m i n e m ű részben elle-
n ü n k is szól. 

P e d i g micsoda m u n k á t l ehe tne végezni , 
micsoda d iada loka t l ehe tne a ra tn i ! Békésen a 
földmivelő egyle tnek ta lán m á r 1000 t ag ja is 
van. T u d o m , hogy van közö t tük 500 a ki vé res -
szá jú szocial is ta , ós kegye t len i s t e n t a g a d ó volt, 
úgyanny i r a , hogy egynómely ikó t a (es tébe lőtt 
p u s k a g o l y ó se t u d t a k igyógyí tani ebbel i szen-
vedélyéből . S én vol tam ezeknek az e m b e r e k n e k 
egy gyűlésén , a melye t imával kezdtek ós azzal 
is végez tek . A sze re t e t ped ig o lcsóbb a p u s k a -
golyónál . 

E s ha csak egy he lyen , egye t len in tézmény-
nyel m e g lehe te t t t a r t an i 1 0 0 0 vagy m o n d j u k 
5 0 0 le lket nem l e h e t n e - e ezt m á s u t t is meg-
t e n n i ? Ot t is, a hol m é g n incs baj . Nem jobb 
ós b ö l c s e b b - e mege lőzn i a pusz tu lás t , min t késő 
bána t t a l ke se regn i a vá l tozha ta t l an r o m l á s 
f e l e t t ? 

Az orvosi t u d o m á n y m á r e l fogad ta p r i n c í -
p i u m a g y a n á n t : a »megelőzni a ba j ta , jelszót. Ha 
ez áll a t es t ba jáva l s z e m b e n ós ha sznosnak 
bizonyul , mié r t ne p r ó b á l n á n k m e g a lélek ba-
jával s z e m b e n ? 

El kell kezden i a g y e r m e k n é l , k i te r jesz-
teni minden ik é le tkor ra , m u n k á t bízni r eá juk , 
m u n k á v a l forgolódni köztük a Jézus nevében . 
Hogy ne csak a k k o r l á s sanak b e n n ü n k e t egy-
házunk tagjai , ha h iva ta los kö te lesség állít s zembe 
ve lük , vagy visz s zo lgá l a tuk ra : h a n e m éjjel ós 
nappal , a l k a l m a s ós a lka lma t l an időben, házban es 
házon kivül, a p i h e n é s szomba t j an s a h é t k ö z n a p 
ve r í t ékében , mosoly ós s í r ás közepe t te , ké t ség és 
r e m é n y b e n , n y o m o r és jó lé tben á l l junk me l l e t tük 
az Ú r Jézussa l , n incs a k k o r és nem is szület ik 
olyan el lenség, a ki fe lekeze tné lkül ivó t egye az 
Ő egyháza tagjai t . 

Gergely Antal. 

A közalapi végrehajtó-bizottság jelentése 
az adóreform tárgyában. 

(Folytatás.) 

Az á l t a l ános ságban f e l tün te t e t t h i ányok mel-
let t is a zonban nagy t a n u l s á g o k a t szolgál ta t ez 
az összeírás . 

A l egnagyobbnak , az e th ika i l ag súlylyal 
b í rónak azt t a r t juk , hogy h íve inkben , a m a g y a r 
ká lv in is ta n é p b e n t ény leg ór iás i e rő van, nagy 
r a g a s z k o d á s ősei va l lásához s az egyh az naiv 
in tézménye ihez . Egy b á m u l a t o s konze rvá ló erő, 
a mely a l egmesszebb menő á ldoza t r a képes , 
s n e m lehet innen a l e g m a g a s a b b admin i sz t r a -
tív fó rumró l is e lég sokszor felhívni a figyel-
me t a r r a , hogy »v idean t c o n s u l e s ne qu id 
r e spub l i ca d e t r i m e n t i c a p i a U . Minden egyes 
őrá l ló helyen ennek a fe lséges e r ő n e k konzer -
vá lásá ra , fe j lesz tésére ós az Is ten o r szága dicső-
s é g é r e va ló ép í t é sé re el kell követn i m i n d e n t ! 
A lelkek in tenz ív gondozásáva l kell egyené r t é -
ket adn i a z o k é r t a szo lgá la tokér t , a me lyeke t 
h íve ink t e sznek az egyház f e n n t a r t á s á é r t . Meg-
lehet , hogy egy ú j a b b s ta t i sz t ika ki fogja javí t -
ga tn i a most hozzánk b e n y ú j t o t t összei rás i ada-
tokat , e g y i k - m á s i k pon tná l he lyesbí ten i fogja 
a z o k a t ; de ha a s z á m o k b a n egy-két százzal lesz 
is változás, a pénzösszegekben fa lán n a g y o b b 
a p o n t o s s á g ; de m a g a a l ényeg m e g m a r a d , az a 
lényeg, mely híveink nagy szolgála ta i ró l tesz 
b izonyságot . Az á l t a lunk egybeál l í to t t összes í tő 
k i m u t a t á s sze r in t az öt e g y h á z k e r ü l e t b e n az 
egyház t agok összes s z á m a volt 2 millió 30 ezer 
979, az egyházi aclót f izetők összes s záma ped ig 
( t e rmésze tesen itt l ehe te t len volt k imuta tn i , hogy 
m e n n y i családfő, vagy egyén, m e r t ezek össze-
vissza v a n n a k k e v e r v e az í v e k b e n ) 6 3 3 ezer 497 . 
Híve ink összes á l lami e g y e n e s aclója : 7 .186,476 fr t 
95 kr. A 10 f r tná l k e v e s e b b ál lami e g y e n e s 
adó t fizetők a d ó j a : 1 millió 5 eze r 2 9 8 f r t 60 kr., 
ós ezt fizették 297,006-an . Egyház- és iskola-
f e n t a r t á s r a kö l t ségve tés i l eg 1897. évben fordít-
t a to t t összesen : 3 millió 5 1 4 ezer 152 fr t 61 kr., 
a miből — a t a n d í j a k a t nem számítva , —-
2 millió 286 ezer 5 7 3 f r t 96 kr t az egyház ta-
gok fedez tek a l egkü lönbözőbb módon k i ró t t 
egyházi adóval . E g y e t e m e s e g y h á z u n k egyházi 
a d ó j á n a k az á l lami e g y e n e s adóhoz viszonyí tot t 
á t l agos száza léka 47 '30%> t e h á t c s a k n e m fele 
az á l lami e g y e n e s adónak , nem lóvén ebben az 
összegben sehol b e n n e azok a t e r h e k , melyek 
éy i tkezések a lka lmával r o v a t n a k ki p ó l a d ó k b a n 
az egyház tag ja i ra . E g y h á z k e r ü l e t e n k é n t t ek in tve 
az á l lami egyenes- , ós az egyházi adó re láció 
ját , ez a duname l l ék i k e r ü l e t b e n : 41*12%; dunán-
tú l iban 4 4 ' 9 8 % : a t i s zán innen iben 61"04%> a 



t i s zán tú l i ban : ,04*39%, az e rdé ly iben 34"95%, 
de nő e százalék, ha le jebb m e g y ü n k az egy-
h á z m e g y é k h e z , a gyü l ekeze t ekhez s kü lönösen 
ha leszá l lunk az egyes tagokhoz , k ivál t a leg-
k i s ebbekhez , a 10 fr t e g y e n e s adóná l k e v e s e b -
bet, vagy épen a 0 á l lami adót f izetőkhöz, a hol 
pl. egy háza t l an zsel lér h á r o m fizetésre kötele-
zet t c sa l ád t agga l 13 fr t 38 kr. egyházi adót 
fizet (mint Komlódon) , vagy a hol egy te l jesen 
vagyon ta l an , b é r h á z b a n lakó n a p s z á m o s a csa-
l ád j ában levő négy gyónó lé lekkel és két t ankö-
teles g y e r m e k k e l fizet 11 fr t 42 kr. egyházi 
adó t és tandí ja t , ós az ugyani ly családi viszonyú, 
de m á r házas zsel lér fizet 15 fr t 22 kr t (Ga lam-
bokon) . Micsoda e lenyésző ehhez képes t a n n a k 
a 4/s te lkes 2 5 fr t 47 k ros egyházi adó ja , a 
kit ennyive l ró m e g a p r e s b y t e r i u m ! 

A másik t anu l ság , a mi a mos tan i ös sze -
í rásból e lénk áll s a mi mos t egye t emlegesen 
szemlólhe tővó lett és n e m c s a k s zó rványosan de-
m o n s t r á l t a t i k : egyházi adózás i r e n d s z e r ü n k n e k 
n e m c s a k nagy kü lönbözősége , h a n e m szinte tart-
h a t a t l a n n á vált igazság ta lansága , mely mozzana t 
jóval több okot a d h a t egyesekné l az e lkese re -
désre , min t m a g á n a k , a nagy t e h e r n e k a ho rdo -
zása ; mer t hogy egy zsel lér e m b e r épen a k k o r a 
egyházi adó t f izessen, min t az egész te lkes gazda 
(mint pólcl. I s tvánd iban , hol egész te lkes gazda 
7 lélek u t á n 22 frtot , zse l lér 7 lélek u g y a n c s a k 
22 f r to t fizet), m á r ez is i gazság ta l anság ; de hogy 
a míg a te lkes gazda egyházi adó ja csak 7 fr t 
6 kr., add ig a n a p s z á m o s é 6. frt 72 kr . legyen, 
m e r t hát » v a g y o n r a való t ek in t e t né lkül min-
den gyónó személy u t á n 3 f r t 4 3 kr.« vagy 
annyi , a m e n n y i az egyházi acló: ez az e l j á rás 
m á r egyenesen m a g á b a n h o r d j a az e légüle t len-
ség cs i rá já t , egy kis k ívülről jövő »a lka lmas 
idő« s kész a veszedelem. 

A kü lönböző adózás i módok közül csak 
épen k e t t ő r e a k a r u n k r á m u t a t n i egész tárgyi la-
gos ságga l : ez a fe l ső-baranyai e g y h á z m e g y é b e n 
clivó lukma- , ós az e rdé ly i k e r ü l e t b e n , kü lönösen 
a székelyföldi e g y h á z m e g y é k b e n szokásos kepe-
rendszer. 

A l u k m a - r e n d s z e r szer in t m i n d e n 15 — 1 6 
éve t m e g h a l a d o t t férfi s minden fé r jeze t t vagy öz-
vegy nő, i l letőleg 28 évet m e g h a l a d o t t ha j adon , 
vagyoni á l l ás ra való t ek in t e t nélkül , egyenlő mér -
t é k b e n viseli az egyház te rhe i t . E r e n d s z e r n e k 
a m a régi pénzügy jog i felfogás képezi az a lapjá t , 
hogy az adó t u l a j d o n k é p e n viszontszolgála t ós 
m i u t á n az egyház m i n d e n k i t egyen lően részes í t 
az igében és a s a k r a m e n t u m o k b a n , t ehá t egyen-
lően kell m i n d e n e k n e k a v iszontszolgála to t tel-
j e s í t en ie a t e r h e k h o r d o z á s á b a n . Az elven azon-
ban némi rés t ü t az, hogy a l u k m a k e r e t é b e n 

v a n n a k oly a d ó n e m e k is, a melyek a csa ládfők, 
i l letőleg a g a z d á k t e r h é t képezik , pl. sódar , fa, 
f u v a r stb. 

A k e p e - r e n d s z e r még i s enné l va lamive l 
igazságosabb , a m e n n y i b e n ez a m a g a k e r e t é b e n 
i s m e r egész -kepéseke t , fó lkepéseke t és oszporá-
sokat . Az egósz-kepef ize tós a l ap ja a 12 k a l a n g y a 
t e r m é s (1 ka l angya = 27 k é v e ; 3 k a l a n g y a 
1V« hekt . gabona) . A k inek m á r mos t 12 kalan-
gya g a b o n á j a t e rem, az min t egész-kepés fizet 
3 — 3 ka l angya őszit ós tavasz i t ós vagy 1 t e r ű fát, 
vagy e he lye t t 4 0 k r t ; félkepós, a k inek 6 ka lan-
gyá ja t e rem, az ilyen fizet l l / s kai . őszit, lVs kai. 
tavaszi t és fél t e rű fába 20 krt . Oszporások a 
vagyon ta l an cselédek, napszámosok . Egész osz-
p o r a 30 kr., fó loszpora 15 kr . Vannak az tán az 
ú. n. á rvakepósek , ezek a földdel bi ró k i sko rúak , 
a kik p é n z b e n f izetnek 2 f r t 4 0 — 2 fr t 5 0 k r t 
s zemé lyenkén t . A kepézés i r e n d s z e r b e n van m á r 
t ehá t némi o s z t á l y o z á s ; de e n n e k — t e r h e s 
vol ta mel le t t — a b b a n je len tkez ik a h ibá ja , 
hogy egész, vagy fé lkepét tar tozik t e r m é s e u t á n 
az is fizetni, a ki nem a sa já t földjét , h a n e m 
b é r b e n bir t földet munká l . Bá rmi m ó d o n van 
a 12, vagy a 6 ka l angya t e rmése , mindegy , a fő, 
hogy van s így f izetnie kell . Az e légede t lensé-
ge t itt is m a g á b a n h o r d j a a r e n d s z e r önmaga . 
És a t e h e r n a g y s á g á r a e lég legyen pl. csak Bará-
tost (orbai egyházmegye) megeml í ten i , a hol pl. 
az, a k inek összes ál lami adó ja 2 f r t 74 kr., az 
9 f r t 4 0 kr . egyházi adó t fizet. 

Egészen a r i s z t o k r a t i k u s je l legű e t e l j e sen 
és sz in te t ú l h a j t o t t a n d e m o k r a t i k u s adózás i mó-
dokka l s z e m b e n a t emplomi székek szer in t való 
adózási mócl. Sa j á t s ágos m é g a l eg inkább a felső-
szabolcsi e g y h á z m e g y é b e n szokásos c sa l ád rend -
szer vagy ős -csa ládonkén t i (a min t E r d é l y b e n 
nevezik) adózás, a melynek a l ap ja a t e l e k r e n d -
szer, hogy t. i. h a b á r a te lek többfelé oszlott 
is m e g s házas egyház tagok között oszlott meg , 
csak az őse rede t i csa ládfő van egyházi adóval 
t e r h e l v e (pl. Anarcs) . I l yen fo rma E r d é l y b e n az 
ú. n. füs t szám szer in t való adózás , a mely a háza t 
veszi a lapul , de n incs t ek in te t t e l a r r a , hogy ese t -
leg több családfő, az egyházi adóf ize tő az a 
családfő, a kitől e lágazik a többi. 

A v a g y o n - a r á n y l a g o s r e n d s z e r h e z közeledik 
az a mód, a mely az igavonó á l la tok s z á m á t 
veszi a lapu l ; de ez a r e n d s z e r n incs következe-
tesen keresz tü lv íve , m e r t a 4 igavonó a m a x i -
m u m s itt az tán mind egyenlő a teher , a k á r 
csak 4, a k á r peclig t öbb az igavonók száma . 

Az osz tá lyba so rozás is sok h iány t mu ta t . 
Nehezen ta lá l ják m e g az igazságos ku lcso t ; e 
mel le t t is r e n d e s e n legalul l egnagyobb a t e h e r . 
Pl. a 0 — 2 fr t á l lami a d ó r a 1 f r t 8 1 kr . esik 
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egyházi adókép , 2 — 5 f r t r a 3 f r t 83 kr., — az 
5—1.0 f r t r a 6 fr t 79 kr . olyan e g y h á z b a n is, a 
hol az osztá lyozást egész 1 3 osztá lyig e l ap róz t ák . 

E váz la tos á t t ek in té sbő l is ú j a b b meggyő-
ződés t s ze rezhe t a m. t. Konven t , hogy fel tét le-
nül m á r mos t g o n d o s k o d n i a kell arról , hogy egy 
külön b izo t t ság kü ldessék ki, a mely egyházi 
adózás i v i s szonya inka t t egye b e h a t ó t a n u l m á n y a 
t á r g y á v á a mos t bekü ldö t t ada tok f e l h a s z n á l á -
sával és a m e n n y i b e n szükséges , a zoknak az 
i l le tékes f o r d u m o k k a l való közvet len é r in tkezés 
folytán l eendő kiegészí tésével . Ez a b izot t ság 
a z u t á n a m a g a t a n u l m á n y á n a k e r e d m é n y e k é p e n 
dolgozzék ki egy adózási r e f o r m - t e r v e t kü lönös 
t e k i n t e t b e véve azoka t az e lőkészü le teke t is, a 
melyek a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b a n fo lyamatban , 
i l le tőleg t e rvben v a n n a k az á l lami egyenes adók 
r e f o r m j á r a vonatkozólag . Ez a d ó r e f o r m - t e r v a 
b izo t t ság ál tal e lkész í t te tvén , kü ldes sék m e g az 
e g y h á z k e r ü l e t e k n e k , ezek ú t j á n az egyházme-
gyéknek , hogy az a u t o n o m i k u s ú ton m á r e kér -
dé s te l jesen e lőkész í tve m e h e s s e n a legközelebbi 
zs inat elé. Veszede lem re j lhe t ik a késede lmezés -
ben s az ügy tovább h a l o g a t á s á b a n ! 

De b á r m e n n y i r e é rezzük is az ügy fontos-
ságát , s ü r g ő s s é g é t s b á r m e n n y i r e szem előtt t a r -
to t tuk is a főtiszt, és mélt . K o n v e n t n e k a mul t 
évben hozot t fent t isztel t h a t á r o z a t á t : még i s 
kény t e l enek v a g y u n k je lenleg 

t ek in te t t e l a r ra , hogy t u d o m á s u n k sze r in t 
az a d ó - t e r h e k n e k tőkesegé ly ú t j á n való köny 
nyí tése k é r d é s é t e g y h á z k e r ü l e t i közgyű lésen csak 
ké t egyházke rü le t , ú . m. a d u n á n t ú l i és a t iszán-
túli, tá rgyal ta , a m á s h á r o m nem is fogla lkozot t 
v e l e ; 

t ek in te t t e l t o v á b b á a r ra , hogy a m a két egy-
h á z k e r ü l e t közül is, a melyek m á r a s e g é l y e -
zésre nézve f e l a j án l á soka t is t e t tek , csak az 
egyik, a t iszántúli , kész í te t t olyan munká l a to t , 
a mely tényleg e l fogadható a d a t o k k a l igazol ja 
k é r é s é t és a j á n l a t á t ; 

végül t ek in te t t e l a r r a , hogy négy egyház-
k e r ü l e t r e nézve azokból a j e l en tő ívekbő l , a me-
lyek az adózás i v i szonyokra nézve k iá l l í t ta t tak , 
é p e n sok ívnek h i ányos ada ta ibó l ú jabb , részlete-
sebb k i m u t a t á s o k b e k i v á n á s a né lkül a segé lyezés 
igazságosságá t , avagy mé l t ányos ságá t és köz-
m e g n y u g v á s r a l eendő eszközlésé t l ehe tne biz-
tosí tani ; 

m o n d j a ki a főtiszt, ós mólt. Konvent , hogy 
az e g y h á z k e r ü l e t e k u t a s í t t a tnak , hogy az adózás i 
v i szonyokka l minél s ü r g ő s e b b e n fogla lkozván, 
l ehe tő leg m á r a legközelebbi r endk ívü l i Kon-
v e n t r e t e r j e szszék be a d a t a i k a t ; de h a ta lán ez 
az idő röv idsége mia t t k iv ihe tő nem volna, a k k o r 
m i n d e n e s e t r e a jövő évi K o n v e n t r e kellő időben 

oly m u n k á l a t o k a t nyú j t s anak be, a melyek a lap ján 
a segé lyezés eszközölhe tő legyen. A be ter jesz-
t endő m u n k á l a t o k n á l az e n e m ű segé lyezésnek 
amaz elvét kell szem előtt t a r t an iok , mely szer in t 
a K o n v e n t egyenesen m a g u k o n a t ú l t e rhe l t adó-
f izetőkön k iván a m a g a n y ú j t a n d ó segélyével 
könnyí ten i , t e h á t hogy e n n e k megfe lő leg az ada-
toknak az egyénekre su lyosodó t e r h e k e t kell 
k imu ta tn iok , m e r t csak így é r h e t célt a segé-
lyezésnek ez a n e m e ; 

t o v á b b á h a t á r o z z a el a m. t. Konven t , hogy 
a közalapi kö l t sége lő i rányza t k e r e t é b e n azezen 
segé lyek re k i m u t a t o t t összesen 8b 11 for in to t 
e r r e a cé l ra a kellő e l ő m u n k á l a t o k beé rkez t é ig 
fé l re tesz i ; 

ós végül u t a s í t s a a vég reha j t ó -b i zo t t s ágo t , 
hogy a ke rü l e t ek egységes m u n k á l a t á h o z szük-
séges összei rás i íveket ál l í tson össze és azoka t 
kellő u tas í t á s sa l bocsássa azok r e n d e l k e z é s é r e . 

T Á R C A . 

Miért nincs több eredménye prédikálá-
sunknak? 

(Folytatás és vége.) 

Ugyanígy áll a dolog Krisztus személyével és müvével 
is. Keresztyén bitünknek ezen tulajdonképeni főhittétele 
nem hiányzik ugyan a mai prédikációnkból sem s igaz-
talanság volna azt állítani, hogy az talán nem kellő bib-
liai korrektséggel tárgyaltatik. De az a szemrehányás 
aligha igaztalan, hogy a mai prédikációkban inkább 
christologiát űznek, mint Krisztust rajzolják, ha mindjárt 
»a kereszt igéjét« is hirdetik. Krisztus hajdan életének 
halálának s feltámadásának hitvallóiúl (^ápropsc) és hir-
detőiül fzTjpoxec) hívta el az apostolokat s ez a hiva-
tásuk a mai evangélium — hirdetőinek is. A professzo-
roknak s a dogmatikai könyvek Íróinak e mellett más 
hivatásuk is van, a mihez nekünk itt semmi közünk. A 
prédikáczió azonban első sorban és lényegében az Isten 
nagyságos dolgainak a hirdetője s az is kell hogy marad-
jon : %7jpoy|xa és pedig X7]po7|ia, mint |iapiópiov; vagyis 
a prédikátor az ev. tényeket benső meggyőződésére teljes 
erejével hirdeti tényeknek, a mikben ő szilárdan hisz. 
Ez a meggyőződésteljes bizonyságétel sokkal nagyobb 
hatásű, mint minden apologetikai vagy dogmatikai mű-
vészkedés. Isten dolgai önmagokért tesznek tanúbizonyságot 
s nem szorulnak a mi droctriniir bizonyítgatásunkra; 
hagyjuk csak őket magukat beszélni; űzzünk mi csak több 
evangelisztikát, mint dogmatikát s elbeszéljünk inkább, 
mint oktatgassunk! — Speciálisan áll ez a Jézus élettör-
ténetére nézve is. Nincs magasztosabb, mélyebbértelmű, 
tartalomdúsabb történet, mint ez; s e történet jobban 
kelti s erősíti a názárethi Jézus istenségében s az ő szen-
vedésének s halálának megváltó erejében való hitet mint 
minden elmés dogmatikai definitió, íogalmi meghatározás 
és indokolás. Soha ember úgy nem beszélt, nem csele-
kedett, nem szenvedett, mint a názárethi Jézus. Meglepő 
az gyakran, hogy a hallgatók minden fajtájára milyen 
hatást képes gyakorolni az, ha nézik Jézus élettörténeté-



nek egyes részleteit lélektanilag s szemléltetően előadják! 
Mai prédikációink nagy része miért oly szegény a Jézus 
életének ilyetén lélektani fejtegetéséhen ?! Miért is nem állít-
juk a hallgatók szeme elé inkább magát a felfeszített 
Krisztust, minthogy csak az ő halála jelentőségéről szóló 
tant fej tegetjük?! »Én — mondja az Üdvözítő — én 
vagyok az út, az igazság és az éld.* A dogmatikai for-
mulák azonban gyakran a halotti lepédőkhöz hasonla-
tosak, a melyekbe a halott Krisztust becsavarják. — 
Több kérygmát tehát — kevesebb dogmát ; több történe-
tet — kevesebb doctrinát; több bizonyságtételt — ke-
vesebb apologetikát; több evangelizálást — kevesebb 
theologizálást! 

A bűn és kegyelem, a bűnbánat és bűnbocsánat 
ellentétes sarkai körül kell ma íorognia minden prédi-
kációnak, úgy mint az apostoli korban s csak ha kardiná-
lis tételek• t beszédünk középpontjává tenni sikerült s 
igazán a szellem és erő hatalmával hirdetjük azokat: 
akkor várhatjuk azt, hogy általuk Istenben való életet 
fogunk kelteni s terjeszteni. 

Mindazon ihletett szónokai a jelennek, a kikből az 
élet vizének folyamai áradtak s áradnak ki — Német-
országban, Amerikában és egyebütt — élő tanúbizonysá-
gai ezeknek; s nem lehet az embereket eleget óva inteni 
attól a balhiedelemtől, a melyből kifolyólag t. i. azt 
hiszik, hogy a XlX-ik század emberei is megújulnának 
az Istenben való életben, ha csak el tudnók valahogy 
távolítani útjokból azt a botrány-követ, a melyet ők a 
Krisztus megváltói halála erejéről szóló szentírási tanban 
látnak; a melylyel tudvalevőleg a bűnbánat s a bűnök 
bocsánatja is összefügg. De hát minden századok által 
megdönthetetlenül beigazoltatott az, hogy a Krisztus evan-
géliumát — ezt a »boldogságot« és »botrányt« - meg-
csonkítani annyi, mint megfosztani azt erejétől! Ha tehát 
életet akarunk általa kelteni, úgy a jxstavoía t époly 
erélyesen kell sürgetnünk, mint a hogy a ^kereszt igéjét* 
illető minden kompromisszumot előre is el kell vetnünk. 
A gőg, az önigazság s önhittség ellen ma époly 
erős határozottsággal, kell fellépni, mint Krisztus s az 
apostolok idejében; még az esetre is, ha ugyanazt a 
gyűlöletet, ugyanazt az ellenségeskedést kellene elvisel-
nünk. »Nem feljebbvaló a tanítvány az ő mesterénél.* 
Viseljük csak a keresztet férfiasan, bátran, a keresztről 
való szavunknak az majd annál nagyobb súlyt fog köt-
csönözni, a mint kölcsönözte Pál apostol, kinek az Úr 
Jézusért sebei, — miket ő és pedig oly hősiessen testén 
viselt, — talán még nagyobb rábeszélő erővel bírtak, 
mint ajkainak ihletett szavai. 

Csakhogy nagy tévedés volna ám azt hinni, hogy 
az ember a bűnbocsánatról már eleget prédikált, mihelyt 
e szavakat prédikációiban többször használja s jelenté-
süket korrektül kifejtette. Talán épen a bűnről s bűnbá-
natról szóló doctrina az, a mely legkevésbé vezet a bűn-
bánathoz. S nagyon tévedne az, a ki azt hinné, hogy az 
életben a megtérések mindég azon a módon mennek 
végbe, mint a hogy az üdvrend stádiumait a dogmatikai 
tankönyvek tárgyalják. E tekintetben a keresztyénségben 
sokszor egészen úgy áll a dolog, a hogy a misszió meze-
jén. Sok pogány vágyódik a keresztség után a nélkül, 
hogy a bűntudat vezetné őket a Krisztushoz. Az ilyenek 
gyakran másért vonzódnak az Üdvözítőhöz, talán mint 
megfáradottak s megterheltek, valamely nyomás terhe 
alatt keresnek nála könnyebbülést. Nem volt az másként 
akkor sem, mikor az Úr Jézus Krisztus testileg járt a 
földön. Mily sokan jöttek akkor is hozzá olyanok, a kik 
első sorban nem bűnbocsánatot, hanem csak valami külső 

bajból való szabadúlást kerestek ő nála; s ő annyira 
távol állt attól, hogy őket visszautasítsa, hogy inkább 
ismételten is megdicsérte hitüket. Ha majd egyszer az 
égben az összes megtérések története előttünk nyilván-
valóvá lesz, mily csodálkozva fogjuk látni akkor, hogy 
az Isten gyakran mily nagy feneket kerített annak, hogy 
valamely embert megmentsen, s mily külsőleges volt gyak-
ran a kiindulási pont! Ha az Isten az ő ekéjét valamely 
emheri szívbe mélyeszti s talán nehéz megpróbáltatások-
nak teszi ki életét, akkor a mi prédikációnknak nyomban 
utáná meg kell próbálni, hogy vájjon nem lehetne-e 
onnan a kártékony férgeket eltávolítani s a barázdákba 
jó magot vetni. Legtöbbnyire Jézusnak a megfáradottak-
kal s megterheltekkel szemben való mély könyörületessége 
az emberi bajok minden neme iránt való igazi részvéte 
s a világ megvetettjei iránt való gyöngéd szelídsége volt 
az első sorban, a mi vonzó erőt gyakorolt azokra s csak 
később, lassanként tanulták megismerni benne az Isten 
bárányát is, a ki a világ bűneit magára vette s róla 
leszedte. Az emberek megtérése ép oly kevéssé történik 
egyenes vonalban, mint a hogy a természetben a folyók 
sem folynak kanyarulatok nélkül. 

Azért épen a bűnbánat és a hit prédikálásánál van 
szüksége a lelkésznek arra, hogy a sokoldalú isteni böl-
cseséget helyesen ismerje s utánozza, a mely fáról min-
den dogmatikai methódisztlkus egyoldalúságtól, ezerféle 
módon tudja a bűnöst a bünbánathoz s az isteni kegye-
lem megragadásához vezetni. Távolról sincs szándékom-
ban, hogy a mikor a hatástalan bűnbánati prédikációk 
methódizmusától óva intem az embereket, egyúttal talán 
— a mint az az egyházi körökben napirenden van — 
hibáinkat takargtani. Sokat gáncsolják'" a metódiszmust még 
ott is, a hol tanulni lehetne tőle. Az a komoly, buzdító 
gyakorlati eljárási módja, a melylyel a lelkiismereteket 
megragadja, reális megtérésre ösztönzi s annak haloga-
tásától óva int: szép charismája ennek a sok beteges 
szellemmel szaturált iránynak, a melytől bizony nekünk 
sem ártana egyetmást elkölcsönözni. Azonfölül, ha már 
methodizmusról van szó, saját ajtónk® előtt sem ártana 
söpörni, mivel nem csak a methódisták méthodisztikusok. 
Az egyházi szónok, a ki ha a bűnbánatról, hitrőj, meg-
igazulásról stb. szól, mindig csak egy és ugyanazon 
dogmatikai kerékvágásban mozog, tulajdonképen szintén 
methódista, jólehet methodizmusa más természetű s a 
buzdító erőt nélkülözi. 

Sed haec hactenus. A legjobb methódusnál is lénye-
gesebb mindig és mindenütt az egyén, a ki prédikál. A 
legjobb methódusra is áll a mondás: A betű öl, a lélek 
az, a mely megelevenít. S az Ur a lélek; a hol pedig 
a-2 Űr lelke vagyon, ott a szabadság.* Nem annyira az 
jön tekintetbe, hogy miként prédikálunk, mint inkább az, 
hogy milyenek vagyunk. Krisztus evangéliumának a hatása 
nem attól függ, hogy azt általán véve prédikálni szokták, 
hanem inkább attól, hogy ki az, a ki hirdeti. Itt is áll 
az: »duo si idem dicunt, non est idem.« Krisztus igazi 
szolgájának szájából, kinek az élete is tanúbizonysága az 
ő általa hirdetett igazságnak és erőnek, az igének egészen 
más hatása lesz, mint olyannak a szájából, a ki azt 
csak megtanúlta. A relatíve kisebb tehetségű igazi szolga 
nagyobb hatást fog elérni, mint a legszellemesebb szónok. 
Az orthodoxok és piet.isták közt felmerült ama régi kon-
troverzia, hogy vájjon az újjá-nem-született prédikátor 
képes-e Istenben való életet kelteni, ma aligha képezne 
olyan vitatárgyat többé, a 'mely a pártokat felizgatná. 
y>A prédikátor élete a nép evangéliuma« — egész a mai 
napig. Gyülekezeteinkkel épúgy áll a dolog, mint a gyer-



mekekkel: inkább azt követelik a mit látnak, mint azt, a 
mit hallanak. 

Ehhez járul az is, hogy mi nemcsak hogy mindég 
csak annyit adhatunk, a mennyink tényleg magunknak 
van, hanem hogy alapjában véve elérni is csak annyit 
akarunk. Ez az első pillanatban meglepően hangzik s 
ellenmondásban látszik lenni azzal, a mit már feljebb, a 
frázis használata ellen mondottunk, pedig ez pszichológiai-
lag igaz s a mondottakkal teljesen összhangzik. Mert a 
frázisnak épen az képezi a lényegét, hogy csak szavakat 
szór a levegőbe s nem gondol komolyan arra, hogy a 
szavakat tényeJc is kövessék. Ha valakinél nincs meg a 
komoly szándék arra nézve, hogy úgy éljen, a mint pré-
dikál, az csak magát ámítja, ha azt hiszi, hogy ő azt 
komolyan akarja másoknál. Egy és más prédikátor nem 
csak csodálkoznék, de meg is ijedne, ha hévvel előadott 
bűnbánati prédikácziőival hallgatóinál talán reális ered-
ményt érne el s azok talán tényleg bűnbánatot kezdené-
nek gyakorolni. Mindaddig, a míg mi magunk nem élünk 
Istenben való életet, bensőleg kötve vagyunk a tekintet-
ben, hogy azt másoknál felébreszteni még csak komolyan 
akarjuk is; az pedig világos, hogy a mit az ember nem 
komolyan akar,"azt nem is éri el még ha ebbeli igyeke-
zetét oly nagyon hangoztatja is. 

A beszéd tehát egymagában semmit sem ér, nem 
még a leglelkesebb, legérdekesebb, legnépszerűbb sem. A 
mint Krisztus Urunk *igének« mondatik, bizonyosan azért 
is, mivel ő személyes reprezantánsa a kijelentésnek, per-
szoniíikációja Isten az emberséghez való igéjének s élete 
és tanítása nála egymást teljesen fedi: azonképen relatív 
értelemben rólunk lelkipásztorokról is kellene mondani 
azt, hogy mi »igék« vagyunk. Az életben nyilvánuló 
ige nélkül a hirdetett ige csak fél, vagy talán nem 
is egészen fél prédikáció. Az ebből folyó következtetéseket 
mindenki maga vonja le magának. 

Ha sikeresen akarunk prédikálni, úgy nem szabad 
csak prédikátoroknak lennünk, hanem gyülekezeteink 
igazi lelkipásztorainak is, a kik a cúra pastorálist szor-
galmasan gyakorolják s a hívek testi jólétéről való gon-
doskodást sem mellőzik. Barátai, vigasztalói s támogatói 
legyünk főkép a szegényeknek, betegeknek és elnyomot-
taknak s az irgalom művei által legitimáljuk magunkat 
az Üdvözítő igaz követőinek, ki tudvalevőleg * keserülte 
a sokaságot*. Mindezek melleit is természetesen halotta-
kat nem fogunk feltámasztatni, de legalább eldöntjük 
sírjaikról a nehéz követ, feloldjuk síri lepedőiket s útját 
egyengetjük kellő szavainak Annak, a ki »a feltámadás 
és az élet*. »Ha emberek vagy angyalok nyelvén beszé-
lek, szeretet pedig nincs bennem, csak olyan vagyok, mint 
a zengő érc s a pengő cimbalom*. 

Thémánk fejlesztése íme akaratlanúl is bűnbánati 
prédikációvá lett, a magunk számára. Hála Istennek azon-
ban, hogy nemcsak másoknak, hanem önmagunknak is 
tudunk még bűnbánati prédikációkat tartani; a míg a 
komoly önbírálat hoz meglesz a kellő bátorságunk s alá-
zatosságunk, addig azzal a reménynyel kecsegtethetjük ma-
gunkat, hogy Isten az ő szent lelkének támogatásával gyen-
géinket majd leküzdeni segíti s az őszinte bűnbánónak 
diadalra vezeti törekvéseit. 

Paulik János. 

A barát életből. 
»Ismertem egy anglikán lelkészt, a ki böjtben nem 

ivott soha pálinkát: de barátot még nem láttam, a ki 
képes lett volna a hasonló elhatározásra. Ha egy ifjú 
s buzgó fráter szuperiorjától valamiféle önsanyargató 
mód után tudakozódik, többnyire azt a tanácsot kapja, 
hogy ne tegyen az ételébe fűszert, vagy más ehhez hasonló 
kevés hősieséget igénylő tanácsot. A barátok nagy több-
sége meg van arról győződve, hogy életmódjuk eléggé 
asketikus és nem is mutatnak hajlandóságot a privát 
önsanyargatásra.* így ír Mac Cabe József, volt angol 
franciskánus barát. Life in a Modern Monastery (a 
modern klastromi élet) című napokban megjelent művé-
ben, melyben feltárja a klastromi élet titkait, a szerzete-
sek életmódját, időtöltését. Mi protestánsok elvetettük 
a szerzetességet, mint a valódi keresztyénséggel össze 
nem illőt, de mégis nem érdektelen ránk nézve megis-
merni a pápa fekete seregének valódi szellemét. Hall-
gassuk meg egy pillanatra azt, a ki tizenkét évet töltött 
köztük. Ismerjük meg könyve tartalmát rövid vonásokban. 

Az alázatosságra szoktatásról így í r : A korbács és 
a más önkínzó eszközök »egészen kimentek a divatból« 
de azért Nagy-Britanniában, hiandban és Belgiumban 
újabb és újabb fajta tortúrákat találnak ki. Némely kolos-
torban a noviciusoknak sok és nehéz próbát kell kiálla-
niok. Felügyelőjük összes találékonyságát felhasználja, hogy 
valami kínzást kitaláljon. Egyiknek szájában botot tartva kell 
a kertben sétálnia, — a másiknak evésközben kis golyót 
kell a szájában tartania, ismét másik óraszámra fetreng 
szuperiórja lába előtt, ott csókolja a földet és nyelvével 
a kereszt alakját nyalja ki a földön és más száz efféle 
megalázó próbán kell keresztülmenniök. 

A büntetés legközönségesebb formája »a kereszt 
imádságai. Ugyanis a vétkes barátot arra ítélik, hogy az 
ebéd ideje alatt a refectorium közepén térdel kiterjesztett 
karokkal, mint a »felfeszített*, míg a szuperiornak tetszik. 
Egyszer egy tréfás jezsuita noviciust is erre a büntetésre 
ítélték. Az ifjú papucsa talpára krétával karrikaturákat 
rajzolt, a miket az étterem alsó részében ülő barátok 
meglátva, nagy hahotára fakadtak. Mikor a prior fölfedezte 
a csínyt, az ifjút vissza küldte a »világba*, a ki azóta 
London legnépszerűbb humoristájává lett. 

Mac Cabe szerint a barátok tétlenségben töltik éle-
tüket. Csak a franciskánusok és néhány alsóbb rendű 
szerzetben találkozik egy-kettő, a kik mindig foglalkoz-
nak valamivel, a többiek semmit sem tesznek, a szabály-
zat szerinti néhány óráig tartó imádkozáson kívül, 
15—20 szerzetrendben, ha találkozik egy műveltebb egyén. 
A klastromok lakóinak erkölcsisége nem különbözik a 
többiekétől: »Ha valamely angyal mappát készítene me-
lyen az erkölcsiség színekkel lenne feltűntetve, a klas-
tromok sem fehérebbek, sem feketébbek nem lennének 
mint a világiak lakásai — egyhangú szürke szín lenne 
ott is az uralkodó.« 

Az életmódról így ír: Minden barátnak délben kijár 



a pint söre, este pedig »altatóul® bor és pálinka. Ha 
esetleg akad egyik vagy másik helyen egy szuperior, a ki 
vallasos szempontból önmegtartóztatást követel, az az 
mértékletességet kiván, nagyon erős ember legyen, hogy 
ellen tudjon állni a kon frátereknek és hivatalát csak kevés 
ideig viselheti. Vizet a kolostorokban igen keveset fogyasz-
tanak, legnagyobbrészt ez az ital ismeretlen. Ha egy olyan 
ifjú lép be, a ki esetleg a mértékletességi egyesület tagja, 
maga a szuperior kényszeríti rá a szeszes italra. Manning 
kardinális egy alkalommal két ifjú barátot cselfogással, 
erkölcsi kényszerrel vett rá a mértékletességi fogadalom 
letevésére. A dolog így történt: jelen voltak a templom-
ban, hol maga az átutazó bibornok prédikált s prédiká-
ciója végén a jelenvoltakat fölszólította, hogy kézfeleme-
léssel jelentsék ki, hogy a mértékletességi egyesület tagjai 
akarnak lenni. A barátok előtérben állva, kénytelenek 
voltak kezöket feltartani. Azonban úgy okoskodtak, hogy 
fogadalmuk, mivel kényszerítve voltak, érvénytelen, s csak-
ugyan a bibornok elutazása után asztalhoz ültek s a víz-
nél valamivel erősebb folyadék fogyasztásához fogtak. 

Meg egy oly dolgot is említ föl Mac Cabe, a mire 
Assziszi Ferenc nem tudnók mit szólana, ha élne? Egy 
asszony 6000 font sterlinget hagyott a franciskánusokra 
és az örökhagyónak egy szegény rokona, a kire 100 fontot 
hagyott csuk pör útján, törvényszéki Ítélet után tudta csak 
nagy nehezen megkapni a barátoktól a maga részét. 

A kolostorok Angliában valósággal vadászszák az 
újoncokat. A különféle férfi- és női zárdák gyakran igen 
nagy híjával vannak a noviciusoknak. Ezért gyermekeket 
édesgetnek magukhoz. A kilépni akarókat az országos 
törvények értelmében erővel visszatartani nem merik, 
csak legfeljebb az ifjú apácákkal történik meg néha. A 
kilépőket egyéb baj nem éri, minthogy excommunikálják. 

Chr. W. a—s. 

KÖN Y VISM E RT E T É S. 
Új Simeon Énekei. Irta Kecskeméti Ferencz békési ref. lelkész. 

15B lap. Kapható szerzőnél Békésen. Ára 80 kr. 

Hát dalolna még ma is Simeon ? Terem még zsoltár 
a sosanimra, zengeni Őt, »Kit ismerni és szeretni egy.« 
Fakad még dal a Kármelen, csendül még ének a Sionon 
templomról, oltárróljászolról, bölcsekről,sziklasírról, könyü-
mosta Getsemáneról, kinos Golgotáról s az Olajfák he-
gyének megdicsőítéséről ? Ma, a közöny, a kétely s a 
hitetlenség napjaiban, csoroghat hűs forrás, harmóniára 
csevegő habbal hivő lélek bensejéből ? 

El sem hinném, ha a kezemben nem tartanám 
s nem olvasnám a sorban első énekben, az Új Simeon 
címűben: 

»Kinek előbb bálványom annyi, 
Óh, annyi vol t ! most már nekem 
Fővágyam Ő, az O szerelme 
S csupán csak O az énekem, 

— — — végpercernen is 
O legyen a hattyúdalom 
S ha az égi karokba jutnék, 
Ott is csak Őt magasztalom. 
Hol annyi, oly sok millióknak 
Éneke zeng, — mint a midőn 
Tenger, vihar, ég harsogása 
Foly össze megrázón dicsőn : 
Ott is nevét szeretném zengni, 
Úgy hogy ama szent kóruson 
Felül hasson szavam s kihalljon : 
Áldott, áldott légy Jézusom! 

E pár sor adja az egész kötet tartalmát. Jézus az, 
a testté lett ige. Jézust zengi az egész kötet. Az ő mér-
hetetlen szerelmét, irgalmát, kegyelmét az ő felőle való 
örömhírt, a szent evangéliumot. Az ő szolgálatára szen-
telte életét, hozzá fohászkodik pályája kezdetén az ifjú 
a kötet szinte legsikerültebb költeményében: a »Pályám 
kezdetén* címűben dalolja ezt : 

»Mi szép dolog szolgálni téged, 
Hirdetni, mint te követed 
Az örömhírt, kegyelmet, üdvöt, 
Igazságot, szeretetet. 

Éleszteni az oltár lángját 
Vigasztalni a csüggedőt, 
Csak jót tevén, csak jót akarván, 
Világolni a nép előtt.« 

Jézusban él a munkás-férfi, hálákat adván az Ő 
segedelmeért abban a szép énekben, mely méltó lenne 
hogy az űj énekeskönyvben helyet foglaljon : 

»Oh, egy hétnek újra vége ! 
Jön a szent nap, csendiben 
Munkát, gondot félretéve 
Test és elme megpihen, 
Életünk is majd lejár, 
De ránk örök szombat vár, 
S életünk a jóban telvén 
Megnyugoszunk Jézus keblén.* 

(Szombat esti ének.) 

Az egész kötetben 86 költemény van, egynéhány 
kottákkal is ellátva, de a 86 közül nincs egy se, a me-
lyikben jóravaló evangéliumi gondolat ne lenne a mag. 

Van benne több evangéliumi történet feldolgozva, 
pl. a bűnös nő, a megtérő publikanus, a terméketlen 
figefa, Lázár története, Tamás históriája. Van ezeken 
kívül még több elbeszélő költemény is a kötetben, de 
mindeniknek a fundamentumát valamely evangéliumi igaz-
ság kepezi. Az elbeszélő versek mind alkalmasak szava-
lásra. Ott, a hol már kísérlet történt velők, be is váltak. 



A nép szereti őket és kedvvel tanulja, hallgatja a poézis 
színes öltözetébe öltöztetve a neki kedves történeteket. 

A dolog természete szerint tanító modorban vannak 
tartva ezek a versek. A tanulság rendesen világos, 
csattanós alakban nyilvánul bennök. 

Vannak azontúl tulajdonképeni tanító költemények 
is a kötetben, s az iró mestere Greguss Ágost mögött 
nem marad el sehol ezekben. 

Mégis a kötetnek nagyobb s talán szebb részét a 
lyrai versek, az énekek teszik. 

Ezek részben eredetiek, részben fordítottak a kül-
földi legnevesebb énekirók müveiből. Gyönyörűek ezek 
közül az »Óh, mélységes irgalom« meg az »Ő vezet« 
címűek. Az utóbbiból álljon itt mutatóul : 

»Ő vezet! óh, mily gondolat! 
Mily mennyei nyugalmat ad ! 
Bármit tegyek, bárhol legyek. 
Kezével 0 maga vezet. 

Isten vezet! Isten vezet 
0 vezérel hűn engemet: 
Követlek óh én Istenem 
Csak kezemet fogd szüntelen « 

vKezembe fogva szent kezed. 
Nem lazangok te ellened, 
Mert Te vezetsz hűn engemet. 
Isten vezet!« stb. 

De legszebb ezek között az »Orök kőszál* címet 
viselő ének, melyről nem állhatom meg, hogy egész ter-
jedelmében ne mutassam be. 

>0h érettem megrepedt 
Kó'szál, rejts el engemet! 
Az a viz és az a vér, 
Mit ömlesztél a bűnér', 
ír legyen a lelkemnek, 
Bűn átkától mentsen meg. 

Törvényednek eleget 
Kezem, óh nem, nem tehet! 
Buzgóságom égne bár 
S folyna könnyem mint az ár: 
Elégtételt az nem ad, 
Csak te válthatsz meg magad 

Jövök, semmit sem hozva, 
Keresztedbe fogózva, 
Meztelen, hogy megruházz, 
Árván, bizva, hogy megszánsz. 
Nem hagy bűnöm pihenést, 
Mosd le, óh mert megemészt 

Míg kis idom eltelik, 
S majd midőn rám estelik, 
S szállok egy más táj felé 
Az ítélőszék elé: 
Rejts el, értem megrepedt 
Örök kőszál, engemet. 

Az eredeti énekek között a már említett szombat est-
veli éneken kívül van még sok szép. Van két igen szép 
nagypénteki ének a kötetben s ugyancsak kettő vasár-
napra való. Legsikerültebb két darabja a líraiaknak két-
ségkívül a 5>Mint egy kötés mirha« kezdetű s azután 
^Nyugalom a fáradtaknak« című, melynek refrénje : 

»Mindnyájan ti megfáradtak, 
Megterheltek jöjjetek, 
Itt találtok nyugodalmat 
Es megújul lelketek.-* 

egyszerre beletapad az emlékezetbe és maga a vers is feled-
hetetlen marad. 

Az énekek majd mind énekelhetők is vagy ismert 
zsoltár- vagy dicséret-dallamokra, vagy a könyv végén 
nyomtatott kották szerint, melyekkel ha gazdagodnék ének-
melodiáink csekély száma, bizony elkelne. Ezek a dalla-
mok a legszebbek a külföldiek közül. Most, a mikor éne-
keskönyvünk megújításán dolgozunk, lehetne ebből a 
kötelecskéből is talán odavaló éneket és dallamot is vá-
lasztani. 

A kötet nyelvezete méltóságos, komoly, verselése 
népies. Könnyen tanulhatóság jellemzi a kötetet, a mi 
megbecsülhetetlen erény, bizonysága a természetes egy-
szerűségnek. A ki gyönyörködik az Ür szerelmében, s 
egy pár igaz hangot akar róla hallani, annak nagyon 
ajánljuk Kecskeméti könyvét. De ajánljuk annak is, a ki 
szeretne a nép kezébe jóravaló evangéliumi szellemű és 
erejű lelki táplálékot adni. Mert ez a könyv igazán az 
evangéliumokból fakadt, s mint ilyen a maga örök igaz-
ságaivá! végtelenül felette áll lelki táplálékul a mai fiir-
telő és szecesszionistáskodó poézisnek. 

Nagy szükség volt egy effajta kötetre, mert a nép 
szereti a verset. A legmelegebben ajánljuk mindenkinek 
teréjesztésre a derék könyvet. 

Grotius. 

B E L F Ö L D . 
A budapesti ev. ref. egyház ügyészének 
jelentése az egyházi adóügyek tárgyában. 

Közreadjuk az alapos tanulsággal megírt jelentést, 
mert azt hiszsziik, hogy az adóügyekben nemcsak Buda-
pesten, de hazánk más városaiban is már felette szük-
séges rendet teremteni. S ha esetleg több oldalról is 
történnék hozzászólás, az csak az ügynek válnék hasznára. 



Mélyen tisztel! Egyháztanács! 
A budapesti ev. ref. egyház presbyteriuma többször 

foglalkozott már a kivetett, de önként be nem fizetett 
egyházi adók kényszer útján való behajtásának eszméjé-
vel s általában az egyházi adóügyek erélyesebb kezelé-
sének kérdésével. Legutóbb az 1898. évi december 29 én 
tartott egyháztanácsi ülésen egy tekintélyes egyháztaná-
csos vetette fel ezen kérdést, anélkül hogy ebben érdem-
leges határozat hozható lett volna. 

Mint minden az egyháztanács elé tartozó kérdés, 
úgy ez is nagy horderejű voltánál fogva kellő gonddal 
előkészítendő, mert csak ezután fejlődhetik a felett szak-
szerű és tárgyilagos eszmecsere és hozható a célnak meg-
felelő határozat. 

Vállalkoztunk az előkészítés munkájára, mert érez-
zük, tudjuk, hogy a saját híveink megadóztatására utalt 
s mindinkább nagyobb és nagyobb, költségesnél-költsé-
gesebb feladatok megoldására hivatott egyházunk adó-
ügyeinek rendezése immár elodázhatatlan feladatot ró 
annak vezetőire. 

Ezen feladat megkönnyítése céljából az alábbi ada-
tok egybeállítása mellett igénytelen előterjesztésünket azon 
óhajjal mutatjuk be, vajha ezen előterjesztés a kérdés 
mielőbbi helyes megoldását eredményezné! 

I. 

A kérdés megvilágítása érdekében álljanak itt a 
következő adatok : 

1. A budai (I—II. ke r ) zsidó hitközséghez 700 család 
tartozik, kiknek évi kultusz adója 8000 frt, mely egész 
összegében befolyik, szükség esetén a kényszer útján 
való behajtás mellett. Kitérés a hitközségből ez okból 
nem fordul elő. Ezen aránylag szegény családokból álló 
hitközség legkisebb adója 6 frt, a legnagyobb 100 frt. 
Ha egy családtagra átlag 4 tagot számítunk, úgy itt a 
lélekszám 2800-ra tehető s egy lélekre 2 frt 85 krnyi 
adó esik. Nincsenek megadóztatva a legszegényebb egy-
háztagok, mint p. o. közszolgák s házalók. 

Nálunk 9000 frtnyi tényleg befolyó összeget 45,000 
lélekkel elosztva, esik egy lélekre 20 kr. adó. 

2. A pesti zsidó hitközség egy jól szervezett s nagy 
létszámú hivatalt, s ebben egy 8—10 hivatalnokból és 
számos penzbeszedőből álló külön számvevő és adóbe-
szedő osztályt tart fenn: kényelmes tágas helyiségekben. 
Adótételei 3 frt és 1000 frt között váltakoznak. Jelenleg 
1000 frtot senki sem fizet, régebben W a h r m a n n Mór 
fizetett ennyit, 800 frtot azonban többen is fizetnek. A 
kényszerbehajtást csak szükség esetén alkalmazzák. 

3. A pesti magyar és német ág. hitv. evang. egy-
házak adózása önkéntes megajánlás és ennek aláírással 
való megerősítésén alapszik. Kényszerbehajtást eddig nem 
alkalmaztak, de erre alig is van szükség, mert a fize-
tés teljesítésére a legtöbbször elegendő az önkéntes meg-
ajánlás és aláírásra való utalás. Ezek adótételei a mi-
enkkel körülbelül megegyeznek. 

A pesti zsidó hitközségnél jelenleg, úgy mint már 

régebben a bécsi zsidó hitközségnél foglalkoznak a ber-
lini zsidó hitközség által gyakorlatilag érvényesített azon 
eszmével, hogy adótételeiket az állami adótételekhez 
viszonyítsák. 

Ezen viszonyítás Berlinben az állami egyenes adó 
egy csekély százalékában nyer kifejezést, s az áltami 
adókkal együtt szedik be. Az eredmény Berlinben rend-
kívül kedvező és teljesen kielégítő. 

A mi a hátralékos adótételeknek kényszer útján 
való behajtását illeti, hivatkozással a fölemlített esetekre 
s a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895: Lili. t.-c. 
24—26. §-aira, nem tartjuk az egyházi adóknak kény-
szer útján való behajtását aggasztónak, mert az idézett 
törvényszakaszok szerint az, ki egyházunkból kilépve, 
más egyházba lépne át, köteles eddigi hatralékos adóját 
lefizetni, ha pedig tőlünk kilépve, magát más egyház 
kebelébe fel nem vétetné, vagyis felekezeten kívülivé 
lenne, még további öt éven át tartozik egyházi adóját fizetni. 

Hogy pedig az ilyen kilépési esetek teljesen elma-
radjanak, vagy azok legalább is a minimumra redukál-
tassanak, az legalább az adókivetésnek kellő körültekintés-
sel és méltányossággal való eszközlésétől és a cura pas-
toralisnak mi módon való gyakorlásától fog függeni. 
Méltányosan megállapított adótételnek kényszer útján 
való behaj tása egymagábanmég nem indíthatja hitfelein-
ket a kitérésre 1 

II. 
Adóügyünk rendezése céljából első sorban legföképen 

szükséges lenne már a legközelebbi jövőre nézve az 
összes egyháztagoknak és ezek lakásának pontos össze-
írása, a régebben megállapított adótételek revideálása 
s az egyháztagok viszonyaiban beállott időközi változá-
sok megállapítása és állandó nyilvántartása. 

Egy ilyen megbizható összeírás birtokában azután 
a kerületenként vagy övenként megalakítandó bizottsá-
gok p. o. a már meglevő I—II. ker és zuglói helyi 
bizottságokon kívül egy a IV. és IX. ker., egy az V. és 
VI. s egy a VII. és VIII. ker. számára szervezendő, tehát 
a meglevő hármon felül még újabb három helyi bizott-
ság eszközölné évenként a számadásoktól felmentendő 
lelkészek vezetése, a pénzbeszedő és esetleg külön bizalmi 
férfiak bevonása mellett, az összes adatok helyes mér-
legelése alapján az adókivetést és teremtene ezen kisebb 
körben sokkal intenzívebb tevékenység s mindenkor a 
lelkész vezetése mellett, erős egyházias életet. 

Sajnos, hogy egy teljesen megbízható összeírás be-
szerzésére a közel jövőben kilátásunk nincs. Tudakozód-
tunk az összeírás miként eszkőzölhetés e tekintetében a 
székesfővárosi bejelentési hivatalnál és a postakézbesítők 
igénybevétele végett a postaigazgatóságnál. 

A postakezbesítőket mint közszolgálatban állókat 
magán-, illetve felekezeti célra igénybe venni nem lehet, 
pedig ezek volnának a iegalkalmasabb s legmegbízhatóbb 
közegek, s ezek végezhetnék el az összeírást alkerületeik 
naponkénti bejárása alkalmával a legrövidebb idő alatt 
a lehető egyöntetűséggel. 



A bejelentési hivatal adatai oly irányban, mint az 
a mi célunkra szükséges volna, nem dolgoztatnak fel; 
a központba éveken át beérkező bejelentési lapok óriási 
halmazát pedig céljainkra feldolgozni lehetetlenség volna. 

A bejelentési hivatalnál azonban annyit ki lehetne 
és ki is kellene eszközölni, hogy a folyó 1899. év elejé-
től beérkező bejelentési lapok közül azokat, melyekben 
hitfeleink bejelentése foglaltatik, részünkre félretéve, a 
nevek és lakások kiirhatása céljából megbízottunknak 
havonként rendelkezésére bocsássák. Ez a lakást változ-
tató és újonnan beköltöző s elköltöző egyháztagok foly-
tonos nyilvántartása szempontjából volna szükséges. 

A székesfővárosi statisztikai hivatal adatai az 
1891. évi összeiráson nyugosznak s így elévültek. Ezen 
hivatal főnökei részéről azon biztosítást nyertük, hogy 
az 1901. év elején eszközlendő népösszeirás adatainak 
cyklusokban való feldolgozása alkalmával akkor, midőn 
az összeirási lapok vallásfelekezetek szerint fognak osz-
tályoztatni, a hitfeleinkre vonatkozó legmegbízhatóbb ada-
tokat fogjuk kaphatni. E végből a székesfőváros tanácsá-
nak engedélyét kell csupán kieszközölnünk annak idején. 

Addig is azonban, míg a legközelebbi népösszeirás 
alkalmával hitfeleink összeírását a legmegbízhatóbb módon 
eszközölhetnők, gondoskodnunk kell módokról, melyek 
mellett az eddigi hiányos összeírást lehetőleg tökéletes-
bítsük. Erre vonatkozó javaslatainkat alább fogjuk megtenni. 

III. 

Másodsorban szükséges a hátralékos adótételeknek 
erélyes behaj tása a következő okokból: 

1. Az egyházi közterheknek minden egyháztag által 
való aránylagos viselése jogos, hiszen az egyház jótéte-
ményeit, az egyházi funkciókat minden egyháztag igénybe 
veszi s mert a közteherviselés az összetartozandóság ér-
zetét minden egyes egyháztagban kifejezésre ju t t a t j a : ez 
okból az bármely csekély, habár csak fillérekben kifejez-
hető összegben is még a legszegényebb keresetképes egy-
háztag által is viselendő. 

2. A kivetett adó behajtása törvényes és köteles-
ségszerű, mert ezt a zsinati törvény 5. §-a egyenesen a 
presbyterium kötelességévé teszi. 

3. Mert az egyházunk viszonyai között szerfelett 
szükséges is. Kétségtelen ugyanis, hogy egyházunk nagy 
feladatok előtt áll. Eltekintve az eddigi terhes adósságok 
törlesztésétől s a gimnázium építése alkalmával felhasz-
nált, de okvetlenül refundálandó alapítványi követelések 
visszatérítésétől, világosan áll mindnyájunk előtt, hogy lel-
készeink és egyházi tisztviselőink létszáma és a jelenlegiek 
díjazása nem megfelelő, hogy főleg a hitoktatás terén 
van sok pótolni való a vallásoktatás intenzívebbé tétele 
felé, mi ismét csak anyagi áldozatok árán a tanszékek 
állandósítása és meglelelő díjazása útján érhető el, hogy 
számvitelünk és pénztárkezelésünk szabatosabbá, áttekint-
hetőbbé tétele, különösen pedig az adóügyek szakszerű 
kezelése végett okvetlenül és elkerülhetetlenül szükséges 
egy számvevői állás miélőbbi szervezése és betöltése, hogy 

kálvintéri templomunk kibővítést ugyanottani paplakunk 
újjáépítést igényel, hogy egy újabb templom építése a 
balparton mindinkább szükségesnek mutatkozik stb. 

Mindezen, erőnkhöz mérten óriási feladatok nagy 
erőmegfeszítést, minden egyes egyháztag törvényszerű 
adójának pontos beszolgáltatását igénylik, mert ha nem 
tekintünk is azon eshetőségre, hogy a ma élvezett szé-
kesfővárosi segély reánk nézve kedvezőtlenebb áramlatok 
felülkerekedésével kisebb összegre is leszállíttathatik, a 
jelenlegi költségvetés mellett nagyszabású feladatainkat 
megvalósítani képesek nem leszünk. Egyházi jövedelmeink 
legbiztosabb és legerősebbb forrása mégis csak a hívek 
áldozatkészségében, azok adójában^rejlik, mely ugyan a 
hívek kellő nyilvántartása és a hitélet élénk fejlesztése, 
mint az adókivetés és beszedés helyes kezelése mellett 
feladataink megoldását leghathatósabban segíti elő. 

IV. 

Van szerencsénk tehát az eddig előadottakat a követ-
kező positiv javaslatokban összegezni. 

1. Rendelje el már most az egyháztanács az I—II. 
és IV—X. kerületekben lakó egyháztagok neveinek, laká-
sának, foglalkozásának s lehetőleg vagyoni viszonyainak 
mielőbbi pontos összeírását. Minthogy azonban ilyen pontos 
összeírás a fentebb előterjesztettek értelmében az 1901. 
évben eszközlendő népösszeirás foganatosítása előtt nem 
lehetséges, addig is, míg ez megtörténhetnék, keresse meg 
az egyháztanács már most a székesfőváros rendőri bejelen-
tési hivatalt az iránt, hogy az 1899. év elejétől beérkező 
bejelentési lapok közül azokat, melyekben hitfeleink nevei 
foglaltatnak, félretéve az egyház pénzbeszedője, Weiszburg 
Imrének, mindenkor a hó végén betekintés és kijegyzés 
céljából rendelkezésre bocsátani szíveskedjék. 

Hatalmazza fel továbbá az egyháztanács az elnök-
séget arra, hogy úgy a pénzbeszedők segítségével, mint 
ezeken kivül más alkalmas egyének által szükség esetére 
a szokásos díjazás ellenében az eddig be nem jelentett 
hitfeleinket kinyomoztassa s az ily módon bejelentett s 
eddig meg nem adóztatott hitfeleink névsorát egybeállí-
ván, azoknak ezen évre leendő megadóztatása céljából a 
legközelebb egybehívandó egyháztanácsnak tegyen előter-
jesztést, hogy azok adója a folyó 1899. évre pótkivetés 
útján megállapítható legyen. 

2. Rendelje el továbbá az egyháztanács szintén 
már most az 1896., 1897. és 1898. evekre be nem fizetett 
adók kenvszer úljan való behajtását. 

Jövőre nézve pedig mondja ki az egyháztanács, 
hogy mindazon egyháztagok ellenében, kik egyházi já ran-
dóságaikat sem közvetlenül az adószámvevőnél (a beszé-
dési díjak részbeni megtakarítása okából ezt is lehetővé 
kellene tenni), sem pedig a pénzbeszedők megkeresése 
alkalmával az év első három negyedében teljesen be nem 
szolgáltatják, a kényszerbehajtás fog alkalmazásba vétetni, 
Ezen határozat miheztartás végett minden nem fizető 
egyháztaggal ajánlott levélben lenne közlendő s ennek 
megtörténte után a pénzbeszedők szigorúan utasítandók, 



hogy a nem fizető egyháztagokat szeptember és október 
hónapokban még egyszer keressék meg hátralékaik befi-
zetése iránt, a nem fizető egyháztagok pontos név- és 
lakjegyzékét pedig október 15-ig mutassák be. 

Csakis, ha ezen levélbeli intés és a pénzbeszedő 
ismételt megkeresése sikertelen maradna, volna a kény-
szervégrehajtás mindenkor az év október és november 
havában foganatba veendő a */. alatt csatolt minta sze-
rint a legcélszerűbben úgy, hogy minden egyes hálralé-
kos nevének, foglalkozásának s tüzetes lakcímének, vala-
mint a hátralék menyiségének esedékessé válása idejének 
közlése mellett az illetékes kerületi adószámviteli hivatal 
az egyenkénti kimutatások áttételével megkerestetnék a 
hátralék behajtása és átszállítása iránt. 

3. Alakítsa meg az egyháztanács a székesfőváros 
IV—IX. kerületeiben az I—II. ker., a X. ker. és a zuglói 
helyi bizottságok mintájára a szükséges helyi bizottságo-
kat és pedig egyet az V—VI. ker., egyet a VII—VIII. ker. 
és egyet a IV—IX. ker. számára. 

Ezen helyi bizottságok feladata lenne a hitélet fej-
lesztésén kívül az e végből fölkérendő lelkész úr vezetése 
s a kiküldendő központi adószámvevő, mint előadó köz-
reműködése, a pénzbeszedő és bizalmi férfiak bevonása 
mellett a íendelkezésre álló adatok az adókivetés igazsá-
gos, körültekintő s méltányos eszközlése netáni adóügyi 
felszólamlások elintézése s az adómegállapítási munkálat-
nak jóváhagyás és a kivetett adók behajtása végett leg-
később az év végéig egyéb helyi érdekű jelentéseik és 
kívánalmaik kapcsán az egyháztanács elé való terjesztése. 

4. Végül javasoljuk azt, hogy mindezen munkálatok 
mielőbbi foganatba vétele, s ezeknek állandó vezetése 
céljából egy számvevői állást szervezni s ezt egy kellő-
leg dotált s megfelelő szakértelemmel és munkaképesség-
gel bíró egyénnel lehetőleg még az adók kényszer útján 
való behajtásának foganatba vétele előtt betölteni mél-
tóztassék. Ezen számvevő hatáskörébe lehetne még utalni 
az összes egyházi s gimnáziumi bevételek elkönyvelését 
s ugyanezen kiadások számfejtését és az utalványok fe-
lelősség terhe mellett való javaslatba hozatalát stb. 

A 3. és 4. pontok alatt foglalt javaslatok tekinteté-
ben — miután azok új keretek létesítését czélozzák s 
így költségvetésileg elő nem irányzott többletkiadást okoz-
nak, s mert azok azonnali szervezése nem képez égető 
szükséget, — a döntés egy későbbi egyháztanácsi ülésnek 
volna fentartandó; — ellenben az 1. és 2-ik pontok 
alatt előterjesztett javaslatok a meglevő kereteken és költ-
költségvetésen belül az egyháztanács törvényadta jogánál 
fogva azonnal foganatosíthatók levén, az értekezlet által 
folytatott tárgyalásokon előkészítő megvitatás tárgyát is 
képezték, sürgős kivitelüket pedig az egyház pénzügyi 
viszonyai indokolják, már most volna határozat hozandó. 

Budapesten, 1899. március 10. 
Az értekezlet megbízásából 

Dr. Kiss Károly. 
egyh. ügyész. 

K Ü L F Ö L D . 

Adalékok az ausztriai reformáció 
történtéhez. * 

I. 
Az alaníi című könyv a szűkebb irodalomtörténet 

határain kívül, kultúrtörténeti mozzanatokat is közöl és 
annál fogva néha a reformációval és termékeivel is elfogu-
latlanul és egészen tárgyilagosan foglalkozik. Belőle tud-
juk meg, hogy a reformáció Ausztriában is sokkal biztosabb 
alapra lőn fektetve és sokkal szélesebb körökben terjedt 
el, mintsem eddigelé hittük volna. 

Tudjuk, milyen nagy szolgálatot tett a reformáció-
nak Szachs János, a nürnbergi cipész mint költő és mes-
terdalnok. A reformáció szellemében szerkesztett és elő-
adott énekei a nép szivéhez szóltak és erős visszhangra 
találtak, mint p. o. az Ő 1523-ban megjelent költeménye 
Lutherről: »Von der Wittenbergisch Nachtigall, die man 
jetzt höret überall«. 

Ezen példa után indultak a mesterdalnokok Ausz-
triában is. Egyszerű mesteremberek a reformáció új szel-
leméből ihletve költőkké lettek és a nép számára világi 
és egyházi énekeket szerkesztettek, megnyervén azokkal 
a nép szivet is az új hit lendülete számára. így jön mint 
szűcs és költő a inesterdalnokok hirére Wcssel Lőrincz 
Stcyr városába (Felső-Ausztria), hol már 1540 körül a protes-
tantizmus annyira elterjedt volt, hogy a mesterdalnokok itt 
termékeny talajra akadtak. Wessel nagy bizodalommal irá-
nyítá lépteit Steyrbe, mert hallotta, hogy a várost Isten igéje 
által felvilágosította — -»Steyr ob der ens, die gott er-
leicht hat durch sein worW — Itt 13 mester-dalnokot 
talált, kik vele ugyanazon szellemben dolgoztak a protes-
tantizmus erősbítésére és terjesztésére. Rendesen az isko-
lában vagy a templomban gyűltek össze, hol a közönség 
nagy részvéte mellett előadták a költészet és az új hit 
termékeit kötött vagy kötetlen beszéd alakjában. Magától 
értetődik, hogy az által az egyházi ének is nem csekély 
gyarapodást vőn. A reformáció ellen 1624. október 12-én 
kiadott parancs a haláldőfést adta a protestantizmusnak 
nemkülönben ápolójának is, a mester-dalnokságnak. A 
ki nem akarta a kath. hitet felvenni, kénytelen volt ki 
költözködni. Lelkész, iskolamester és mesterdalnok együtt 
indultak a számkivetésbe. 

* Egy nagyszabású, sok facsimilével és pompás illusztrációk-
kal most ily című megjelenő mű szerint: »Deutsch-österreichische 
Literaturgeschichte, ein Handbuch zur Geschichte der deutschen 
Dichtung in Österreich-Ungarn. Unter Mitwirkung hervorragender 
Fachgenossen herausgegeben von Dr. J. Nagl und Jakó Zeidler, 
Professoren an der Universitát zu Wien. K. k. Hofbuchdrukerei 
und Verlagshandlung Carl Fromme in Wien*. Az osztrákhoni munka-
társak bosszú során kívül, magyarbonból e műbe dolgoznak : Eben-
spanger János igazgató Felső-Lövőn, dr. Erdélyi Károly tanár 
Kolozsváron, dr. Scbullerus Antal Nagy-Szebenben, dr. Schwicker 
J. H. egyetemi tanár Budapesten. Teutsch Fr. Nagy-Scheuernben 
és Weber S. lelkész Szepes-Bélán. 



Wcls, egy szintén felső-ausztriai városba Pollieim nevű 
nemes úri család vezette be a reformációt úgy, hogy az 
új hit itt már 1530-ban követőkre talált. Wels befolyásos 
családjainak több tagja, mint Wolf András és Wolf 
János Cyriak Németországban tanultak, kik közül az 
előbbi Wittenbergában három évig a rektorság méltósá-
gát viselte, míg az utóbbi Rostockban ugyanazon tiszt-
ségben állott. Ezen protestáns irány nagyon kedvezett a 
mesterdalnokok céljainak és törekvéseinek, kik közül 
többen kiváló írók is voltak : Schmidmair György p. o. 
egyik énekében hatalmasan küzd a búcsújárások, a szentek 
közbenjárása és más pápás visszaélések ellen, egyedül 
a Jézus név erejében bízván. Ő róla mondja az idézett 
irodalomtörténetünk 537. lapon: >Dieser kámptt in seinem 
Meisterliede, das von der Kraft des Namens Jesu handelt, 
gegen die Wallfahrten und die Fürbitte der Heiligen an und 
mahnt die Christen gegen den Feind das geistliche Schwerdt, 
das Wort Gottes perfekt zu ziehen.« Strómair Tamás 
1577-ben énekeskönyvet szerkesztett, melybe 23 szerző 
126 éneket költött és melynek címe: »Gesangbuch Teud-
scher Meistergesang Aus Aid vnd Newen Testament. am 
20 tag Augusty Anno Dominy 1578.* Nem kevésbé ter-
mékeny protestáns író volt Welsben Freudenlechner Pál. 
Pap, vagy tanító lehetett, mert műveiben gyakran idézi 
a görög és latin egyházi atyákat és írókat. Rendes énekes 
iskolát tartott fen. 0 írta az Úr utolsó hét szaváról való 
költeményt ily címmel: »Trostreichen siben Wort, unsers 
Herrn vnd Haylands Jesu Christi, die Er in seiner höch-
sten vnd bittersten Martter aus feuerbrennender liebe 
gegen den gantzen Menschlichen geschlecht am stammen 
des heiligen Chreutzes geredet ha t : In sieben vnterschied-
lichen thönen und gantzen gedritten paren.< Az üldözte-
tések alatt is kitartott még egy időben Freudenlechner 
Welsben, 1602 óta már Borosdóban tartózkodott, hol 
még 12 mesterdalt adott ki. 

Harmadik főhelye volta felső-ausztriai protestantiz-
musnak Efferding, hova 1604-ben Freudenlechner is 
visszatért. Freudenlechner énekeskönyve áll 26 füzetből, 
melyben 512 irott lapon 360 mesterének fordul elő. Ezen 
műben ő maga 78 éneket szerkesztett bibliai értelemben, 
Jézus születését, feltámadását, a szentlélek áldását, a sz. 
háromságot, a vértanuk és a z ' egyházi atyák dicsőségét 
hirdetvén. 

Steyr, Wels és Efferding felső-ausztriai városokon 
kivül még Freistadtban találkozunk Kharres János mester-
dalnokkal ki szintén protestáns szellemben költött és 
énekelt. 

Az Ausztriából kikergetett mesterdalnokok, gyakran 
Pozsonyban és a dunántúli kerületben kerestek és talál-
tak menedéket, hol emiékök még soká élt mindenféle 
énekben és egyházi játékban. 

Weber Samu. 

R É G I S É G E K . 

Egyházkövetés. 
(Folytatás és vége.) 

Orcitio Sequatur Poenitentialis. 
Óh bűnösökön könyörülő Irgalmas Isten, a Jézus 

Krisztusban szerelmes Aíyám. A kétségbeesésnek mélysé-
géből kiáltok Felségedhez, Uram! ne fedj meg engemet 
a te haragodban, és ne büntess meg engemet a te búsu-
lásodban. mert nincsen békessége az én lelkemnek undok 
bűneim miatt. Többek az én fertelmes bűneim hajaim 
szálainál, roszabbak az undok vérbe kevertetett ruhánál; 
melyek miatt elfogyott minden erőm, meghomályosodtak 
szemeim és reszket bennem az én szívem, 

Óh uram! bűneimnek terhe lenyomott engemet szin-
tén a pokolig, vádol lelkemismeretem, környülvettenek a 
pokolnak fájdalmai és a halálnak félelme vogyon én raj-
tam, s jaj majd elfogy hitem és a kétségbeesésnek ver-
mébe esem, és örökké el kell vesznem, ha te én Uram 
Istenem, kegyelmeddel hozzám nem látsz. 

Óh uram ! szánj meg engemet bűneim miatt elvesz-
hető, de a te megtérítő kegyelmedet ohajtozó, sírással 
kérő szegény bűnös Szolgálódat (Szolgádat). Uram siess 
az én segedelmemre és ments meg engemet a veszede-
lemtől ; bocsásd meg minden bűneimet, kik rettegtetik 
szívemet és a te tőled való elszakadásra késztetik lel-
kemet. 

Kiváltképen pedig óh uram! az én rút paráznasá-
gomért, melyei te szent Felségedet megbántottan), szent 
angyalidat megszomorítottam és a te híveidet megbotrán-
koztattam, ne utálj meg és teljességgel a te szíveg elől 
az örök kárhozatra érdemem szerint ne vess el s ne kár-
hoztass el engemet. Óh uram! ne űzz el engemet te elő-
led és ne utáld meg szegény lelkemet; hanem jöjj hoz-
zám én édes Jesusom s mondjad az én lelkemnek : Ne 
félj! bízzál, megbocsáttattanak a te bűneid. Lám uram, 
csak egy megtérő bűnöst is meg nem utáltál, hanem 
fogadtad és megvigasztaltad. Vigasztalj meg engem is, 
fogadj hozzád és örvendeztesd meg elrettent szívemet s 
lelkemet, hogy ez rettegéstől megszabadulván lelkem s 
elepedett szívem, nagy örömmel dicsérhesse szent neve-
det és a bűnösöknek hirdethesse irgalmasságodat életem-
nek minden napjaiban Amen. Mi atyánk, ki vagy meny-
nyekben stb. 

Consolatio, Depraecatio. 
íme te asszonyi-állat (Férfiú), nagy ugyan a te bűnöd 

a mint a feljebbvaló igékből meghallád és ér ted; de 
sokkal nagyobb',^az Istennek kegyelme, és minden mi bű-
neinket felyül haladja a Krisztusnak érdeme. Rom. 5 : 20, 
Az űr a megrepedezett nádszálat meg nem töri és a 
füstölgő gyertya-belet ki ne oltja. Ésa. 4 2 : 2. De eltörli 
a megtérő embernek bűneit ő magáért. Esa. 43 : 25. 
Azért ő maga idvezítő Urunk is mindeneket ő magához 
hív, mondván: »Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik bű-
nökkel meg vagytok terheltetve és megfáradtatok, és én 
megkönyebbítelek és megnyugosztallak tikteket«. Mert az 
Isten fiának vére tisztít meg minket minden bűneinktől. 
Ha elfordul a bűnös az ő gonoszságától és igazságot 
cselekszik: meg nem hal és az ő bűneiről emlékezet nem 
lészen. 

Példa Lóth patriarcha, kit leányaival való fertelmes 
bűneiből lett megtérése után Isten kegyelmébe fogadta. 
Dávid király is Uriás-Hitteust megöletvén és annak fele-



ségét Bethsabét megfertőztetvén, midőn poenitentiát tar-
tana, kegyelmet nyert. Úgy Mária Magdaléna undok bű-
neit megsiratván, a Krisztus kedvébe fogadtaték. 

Ha azért te is ezután ismét Isten kegyelmébe akarsz 
bevétetni, ez a te tiszted: 1-ör Esmérd meg a te bűnei-
det és azokat sirasd meg s bocsánatját kérjed Lothtal, 
Dáviddal s Mária Magdalénával. — 2-or Az igen szükségen 
megkívántatik te neked, hogy kétségbe ne essél Judással, 
hanem szent Péterrel higyj a Jézus Kristusban. — 3-or 
A te életedet megjobbítsad, vissza ne térj az ebekkel az 
okádásra, és a disznókkal a sáros fertőbe, hogy az utolsó 
állapotod ne legyen gonoszabb az elsőnél. 

Ezt pedig te úgy cselekedheted meg 1-ör, Ha te 
magadat megalázod, mert az eset előtt kevélység szokott 
járni. Példb. 16: 18. — 2-or Ha az ördög sugallásinak 
és minden gonosz cselekedeteinek ellene állasz. Jak. 4: 7. 
— 3-or Ha a gonosz társaságot eltávoztatod, mert a 
gonosz társaság megvesztegeti a jó erkölcsöt is, valamint 
egy kis kovász az egész tésztát megposhasztja. I. Kor 
15: 33 és 5 : 6. — 4-er Ha az Istennek házát gyakor-
lod, az ő szent igéjét szívesen hallgatod, és élsz az ő 
Felsége sz. Sákramentumával méltán. Mert ezt kívánja 
az Isten, és boldogok azok, kik ő Felségét, az ő sz. házá-
ban dicsérhetik, boldogok azok kik megőrzik az ő ren-
delésit, boldogok azok, kik hallgatják és megtartják az ő 
sz. igéjét. Solt. 84: 5, 11. Luk. 11 : 28. 

Annakokáért ha ezekre kötelezed magadat és való-
sággal meg is cselekszed: tehát bizonyos lehetsz abban, 
hogy a te fertelmes bűneid megbocsáttatnak és az Isten 
tenéked édes Atyád leszen a Jézus Krisztus által. Ján. 1: 12. 

Confessio et Reconciliatio. 

Nohát azért hogy nyilván legyen a te megtérésed, 
adj dicsőséget az Istennek. Valld meg e szent helyen a 
te fertelmességedet. és kövesd meg azután az eklézsiát. 

Kérdelek azért : Te vagy-e az a fertelmes k . . . . a 
(Lator), ki az Istent s az ő sz. gyülekezetét megháborí-
tottad ? F.: Én vagyok. 

K. Szánod-e, bánod-e a te fertelmes cselekedete-
det? F . : Szánom, bánom. 

K. Vagvon-e jó szándékod arra, hogy Isten sege-
delme által ezután való életedet megjobbítsad? F.: Vagyon. 

Kövesd meg azért az eklézsia híveit, a kiket meg-
botránkoztattál, és mondjad utánam: 

»Megbocsásson a sz. gyülekezet, kit én mec,Aptrán-
koztattam az én fertelmességemmel, és érettem :)nyö-
rögjön az Istennek ; én is Isten sz. lelkének vezéri éből 
ezután úgy igyekezem magam életemet viselni, íint 
Krisztus leányához (fiához) illik, a melyért is marat on 
a könyörülő úr Istennek kegyelme a szent gyülekezetei « 

Absolutio. 

íme haliák a ker. hívek, hogy ő megbánta, meg-
vallotta a maga bűneit, és életének megjobbítását is foo--1" 
sőt meg is követte a tőle megbo t ránkozó istennek 
gyülekezetét. 

Immáron ez a mi tisztünk, hogy mi az ilyeneket 
ne kárhoztassuk s meg ne utáljuk, mint Krisztus Mária 
Magdalénát meg nem utálá, Luk. VII. ultimo, és ama 
paráznaságon találkozott asszonyi állatot el nem űzé. 
Erre int sz. Pál is, mondván: »Atyámfiai! ha mely ember 
ti közöttetek valami bűnbe esik, ti, a kik lelkiek vagytok, 
építsétek fel az olyant a szelídségnek lelke által vigyáz-
ván magatokra, hogy ti is meg ne kísértessetek.* Gal. 
6 : 1. »Megemlékezvén arról, hogy nincsen egy is mi 
közülünk vétek nélkül, a ki merne követ reája vetni, a 
Krisztus parancsolatja szerint. Ján. 8: 7. Hanem őtet 

kegyesen fogadjuk be és könyörögjünk ő érette, hogy többé 
meg ne kisértessék, hanem a sz. életben maradjon. 

Én pedig, úgy mint az evangéliomnak hirdetésére 
választatott személy, az Isten anyaszentegyházának hiva-
talos szolgája levén, az én uram Jézus Krisztusomnak 
parancsolatjából Jan. 20: 23, és példájának követése 
szerint Ján. 8 : 11, íme az Atyának Fiúnak és sz. lélek 
Istennek nevében feloldozlak tégedet a Sátán közeléből, 
hirdetem vétkeidnek bocsánatát, s megszabadultnak mon-
dalak tégedet minden kárhozatos bűneidből. Meglásd, 
hogy többé se vétkezzél. Amen, Mi Atyánk stb. 

Benedictio. 

Ezeknek utánna elkezdett hozzád való kegyelmét 
vigye tökéletességre az Atya úr Isten. Drága érdemének 
ajándékával tápláljon tégedet a Fiú Úr Isten. Mint elválasz-
tott kincsét, pecsételjen az örök életre tégedet a sz. lélek 
Úr Isten. Örökkévaló jóságának karjain hordozzon és irgal-
masságának szárnyaival fedezgessen teljes egész életedben 
a sz. háromság egy bizony örök Istenség. Amen. 

Közli: Földváry László. 

E G Y H Á Z . 

A pesti ág. hitv. evangelikus magyar és német 
egyházközség közös presbitériuma Králik Lajos dr. köz-
felügyelő elnöklésével vasárnap tartotta utolsó ülését a 
nyári szezon előtt a Deák téri gimnázium tanácstermé-
ben. Az elnöki jelentések tudomásulvétele után Mikola 
Sándor, az újonan megválasztott gimnáziumi tanár letette 
az esküt, mire az elnöklő felügyelő üdvözlő szavak kísé-
retében átadta neki a gyülekezet meghívó levelét. A lemon-
dás folytán megüresedett egyik tanítónői állást Falvai) 
Gizella okleveles tanítónővel töltötték be. SzÖnyi Tivadar 
orgonista és énektanár, ki e gyülekezetnél 29 évig mű-
ködött, betegeskedése folytán nyugalomba vonult; elha-
tározták, hogy kiirják a pályázatot. 

A budapest i ev. ref. egyház gazdasági nagy-
bizottsága, a mely a mult vasárnapon sem jött össze 
szavazóképes számban, végre csütörtökön harmadszori 
összehívásra, megtartották. A gyűlésen Szász Károly püs-
pök és Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter elnököl-
tek. Egy teleknek és egy birtoknak az eladásához kellett 
a gyűlés jóváhagyása. A gazdasági gyűlés hozzá is járult 
a Baár-féle alapítvány egyik telkének (a Szondy- és 
Csengery-utca sarkán) és a Kandó-fele alapítvány domonvi 
birtok eladásához. 

A kassai ref. egyház százados ünnepélye, a 
száz évvel ezelőtt tartott legelső püspöki vizitáció emlé-
kére, június hó 25-én tartatott meg. A tágas templom 
minden részét betöltő közönség sorában nemcsak az ev. 
ref. egyház híveit, de számos más vallású előkelő egyé-
niséget is láthattunk, köztük Abauj-Torna vármegye alis-
pánját. A szokásos éneklés után Kun Bertalan püspök 
valóban méltóságos alakja jelent meg a szószéken, hol 
a 83 éves agg egyházfő buzgóságteljes, magasan szár-
nyaló imádságot mondott, melyet áhítattal rebegett utána 
az egybegyűlt közönség. Majd Révész Kálmán az egyház 
lelkésze váltotta fel püspökét a szószéken, alkalmi beszé-



det tartván Ézsaiás próféciája 60. rész 17., 18., 20., 22. 
versei felett, párhuzamosan felmutatván az egyház 100 
év előtti és mostani állapotát. Istentisztelet végeztével 
ünnepélyes közgyűlés volt ugyancsak a templomban, Kun 
Bertalan püspök elnöklete alatt. Itt szokásos üdvözlések 
után, az 1799. évi egyházlátogatás jegyzőkönyve, majd 
a jelen állapot feltüntetése végett, a folyó 1899. évi egy-
házmegyei látogatási jegyzőkönyv olvastatott fel. Ezután 
a püspök örömét fejezte ki az egyház szellemi és anyagi 
állapota, nagymérvű haladása felett s az őszinte élisme-
rés szavaival tüntette ki az egyház vezetőit. Végül Namé-
nyi Gyula gondnok inditványára elhatározta a közgyűlés, 
hogy az ünnepély emléke úgy a jegyzőkönyvben, mint az 
alkalmi imádság és beszéd kinyomatásával, megörökíttetik. 
Déli 1 órakor a Schalkbáz-szálló egyik külön helyiségé 
ben társasebédre gyűltek össze az egyháznak tagjai, néhány 
vendéggel együtt. Az ízletesen és ízlésesen kiállított menüt 
a szebbnél-szebb felköszöntők fűszerezték. Első sorban 
Kun püspök a legelső magyar emberért, koronás kirá-
lyunkért emelt poharat, Révész Kálmán esperes a püspökért, 
Isaményi Gyula és Baczoni Albert a vendégekért, kik 
közül Münster Tivadar polgármester, Rakovszki Endre 
alispán, Benczúr Géza ág. ev. felügyele, Csislco János és 
Homola István ág. ev. lelkészek viszonozták a jó kivá-
natokat, nagy részt az ősz püspököt s a kassai egyház 
vezetőit éltetvén. Délután 3 órakor feloszlott a társaság, 
mert Kun püspöknek már a délutáni gyorsvonattal el 
kellett utaznia, hogy a rimaszombati érettségi vizsgálato-
kon elnököljön. Az emlékünnepnek nemcsak erkölcsi 
sikere volt nagy, de anyagilag is igen szép gyümölcsöt 
hozott; eddig 900 forint gyűlt össze a templom küszöbön 
álló restaurálására; remélhető azonban, hogy az összes 
szükségletet (1300 forint) egybe fogja hozni a hívek lelkes 
buzgósága. 

I S K O L A . 

Évzáró ünnepély a debreceni kollégiumban. 
Jún. 12. reggel 8 órakor tartották meg a főiskola ora-
tóriumában az összes tanszakok évzáró ünnepélyét, melyen 
Zsigmond Sándor egyh. ker. főjegyző, a theologiai, jogi 
tanítóképezdei és gimnáziumi tanárkarok és az ifjúság 
teljes számban vett részt. Az ünnepély a következőké-
pen folyt le: 1. Az egész gyülekezet énekelte: a 136-ik 
dics. 3. és 5. versét. Azután az énekkar elénekelte: 
Bethowen: Téged hiszünk nagy Isten c. énekét. Majd 
CsiJcy Lajos akad. igazgató, a főiskola lelkésze mondott 
magas szárnyalású imát, mely mélyen meghatotta az 
ifjúság fogékony szívét. Ima után a kántus énekelte a 
115. zsoltár 1., 2. versét. 

Értesítés. A nagyváradi ev. reform, leányinter-
nátusban az 1899/1900-ik tanév folyamára leendő elhe-
lyezés iránt a születési-, iskolai-, himlőoUási- és orvosi 
hizonyítványnval fölszerelt kérvények vagy személyesen 
vagy posta útján a f . évi augusztus lió első napjáig a 
nagyváradi ev. ref. lelhészhivatalhoz nyújtandók be. Ké-
sőbbi jelentések csak az esetben vétetnek figyelembe, ha 
a megállapított létszám el nem éretett. Az intézetbe fel-
vétetnek a négy elemi osztályt sikerrel végzett s a köz-
ségi polgári leányiskolában tanulni óhajlő növendékek; 
továbbá: azok, kik a római kath. tanítónőképző-intézet 

első vagy második évi, valamint az óvóképezde első évi 
tanfolyamára iratkoznak be. A »Szervezési szabályzat* 
értelmében a tiszántúli ev. ref. egyházkerület területén 
lakó lelkészek és tanítók gyermekei 150 frt, más társa-
dalmi állású vagy más egyházkerületben lakó szüléknek 
protestáns, úgyszintén vegyesházasságban élő szüléknek 
nem prot. vallású gyermekei is 200 frt, s egyéb hitfele-
kezetüek pedig 250 frt ellátási díjat évnegyedes részle-
tekbee és a belépéskor orvosi tiszteletdíj címen 7 forint 
járulékot fizetnek. A mosatás, zene- és nyelvoktatás külön 
díjazandó. A szülék ezúton is felkéretnek, hogy gyerme-
keiket a lehető legegyszerűbb szerelvényekkel és ruházattal 
lássák el. Megkeresésekre a fent említett Ielkészhivatal 
felvilágosítással szívesen szolgál. — Nagyváradon, 1899. 
június hó 25-én. — Az igazgató bizottság. 

Szülők f igyelmébe. Azon szülők vagy gyámok, 
kik leánygyermkeiket a dunántúli ev. reform, egyházkerület 
pápai leánynöveldéjében óhajtják a jövő 1899—1900-ik 
iskolai évre felvétetni, ez "iránti szándékukat a intézet 
igazgatóságának f. év. július 8-áig jelenthetik. Felvétetnek 
az elemi iskola III IV. s a polgári leányiskola bármelyik 
osztályába járó növendékek felekezeti különbség nélkül. 
A teljesen modernül berendezett s kiválóan alkalmas 
helységgel rendelkező intézetben az évi ellátás díja 200 frt. 
Ev. reform, vallású szülőknek, és pedig első sorban a 
dunántúli egyházkerületben hivataloskodó lelkészeknek és 
tanítóknak lányai 175 és 150 frt. kedvezményes ellá-
tási díjak mellett is felvétetnek, a mely kedvezmény el-
nyeréséért a főiskolai igazgató-tanácshoz intézett kérvé-
nyek címén Pápára, az ev. reform, leánynövelde igazgató-
ságához küldendők. 

EGYESÜLET. 
Meghívó a heves-nagykúnsági ev. ref. egyház-

megye i taní tó-egylet ez évi közgyűlésére,1 mely július 
4-én, délelőtt 8 órakor, Tisza-Földváron fog megtartatni. E 
gyűlésre az egyesület tiszteleti, alapító, pártoló és rendes 
tagjait, valamint a tanügy iránt érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívjuk. A közgyűlést megelőző napon — 
július 3-án délután 3 órakor — a Központi bizottság 
szintén ülést tart, a melyre a bizottság tagjai ezennel 
meghivatnak. A közgyűlés előtt, júl, 4-én, az ev. ref. 
templomban tartandó istentiszteletre már ez alkalommal 
felhívjuk a gyűlésen résztvevők figyelmét. A gyűlésre 
utazó egyesületi tagok, annak jelzésével, hogyan és mikor 
érkeznek Tisza-Földvárra, Tantó Imre kartárs úrnál jelent-
kezzenek. A közgyűlés napján, mérsékelt dij mellett, 
társas ebédet, — aznap este pedig jótékonycélú hang-
versenyt rendez a tisza-földvári tanító-testület Mező-Túr 
és Tisza-Igar, 1899. június 17. Széky Péter, egyesületi 
társelnök. Farkas Imre, egyesületi elnök. A közgyűlés 
(júl. 4.) napirendje: 1. A gyűlés megnyitása. 2. Jegyző-
könyvhitelesítők kinevezése. 3. »A magyar alföldi tanító 
ethnikus missziója.« Előadja dr. Herrmann Antal, tan. 



képző igazgató s egyetemi tanár Hadapestről. 5. Az 
elnökség előterjesztései. 5. A Központi bizottság jegyző-
könyve. 6. Az egyházmegyei képviselők jelentése. 7. A 
távollevő tagok igazolása. 8. »Az iskolák elmélete.* Elő-
adó Farkas Sándor pedagógiumi tanár Budapestről. 9. Jelen-
tés a MTOB. mult évi nagygyűléséről. 10. A MTOB. 
gyűlésére képviselők választása. 11. A jövő évi gyűlés 
helyének megjelölése. 12. Indítványok, a melyek a gyűlés 
előtt legalább bárom nappal az elnökhöz írásban beter-
jesztendők. — A Központi Bizottság gyűlésének (júl. 3.) 
tárgyai: 1. A pénz- és könyvtár megvizsgálása. 2. A 
jkörök véleménye, a 71/897. számú egyházmegyei vég-
zés az alapszabályzat módosításáról. 3. Jelentés a mult 
évi vitatételről. 4. Új tételek kitűzése a jkörök számára, 
5. Esetleges indítványok, a melyek előre bejeletendők. 

GYÁSZROVAT. 
f Özv. magyarzsákodi Hegedűs Sándorné kövendi 

Váracli Anna, Hegedús Sándor ker. miniszter és Hegedűs 
István egyetemi tanár édes anyja 79 éves korában el-
hunyt június 23-án Kolozsvárt. Temetése 25-én délután 
volt nagy részvét mellett. A halottat férje mellé temették 
a család külön sírkertjébe, a mely közel van Jósika Miklós 
és felesége nyugvóhelyéhez. Gyászbeszédet a háznál és 
sirnál Kenessey Béla piispökhelyettes és Szász Gerő lel-
kész mondott, a kolozsvári daloskörök pedig gyászdalokat 
énekeltek. Adjon az Úr megfáradt leányának csendes nyu-
godalmat az övéinek pedig vigasztalást és békességet. 

f Tóth Sámuel , Nagv-Majlát községének 52 éven 
át volt hű lelkipásztora, folyó hó 24-én reggeli 3 órakor 
85 éves korában rövid betegség után az Úrhoz, ki az ő 
ágyát vetette, örök nyugalomra tért. Temetése folyó hó 
26-án, délelőtt 10 órakor volt nagy részvét mellett. Áldás 
és béke legyen hamvain ! Az alhunytban Molnár Sándor 
gimn. igazgató apósát gyászolja. A mindeneknek vigasz-
talója adjon nyugalmat a gyászoló sziveknek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személy i hírek. Június 25-dikén Döczy József 

budapesti vallástanár 91 szavazattal, Szigethi Sándor 
merenyei lelkész 55 szavazata ellenében, kis-bajomi (Somogy) 
ev. ref. lelkészszé választatott. — Bibérauer Richárd segéd-
lelkészt a budapesti német leányegyház a Bethesda-kórház 
és diakonissza intézet lelkészévé választotta meg. Mindkét 
ifjú lelkészt szívesen üdvözöljük és kívánjuk, hogy az ég 
kegyelme legyen velük további munkájokban. 

* Adakozó királyi herceg. »Ő császári és királyi 
Fensége József főherceg az alcsuthi ev. ref. egyház lelkész 
lakának felépítéséhez 2000 koronával és a szentgyörgyi 
kőbányából elegendő épületkővel járult.« 

* A »Hajnal* szerkesztője és kiadója felkérik azo-
kat, kik a három első számot megkapták és előfizetni 

nem szándékoznak, kegyeskedjenek a vett számokat vissza-
küldeni, hogy azok másoknak küldhetők legyenek. A kik 
pedig megtartják a számokat, azokat az előfizetési díj 
(2 frt) beküldésére kérik. 

* Ötvenéves taní tó i jubi leum. Zih Károly, a békés 
szentandrási ref. egyház ősz tanítója, a napokban ünne-
pelte tanítóságának 50 éves évfordulóját. A ritka szép 
időt élt és ritka széleskörű munkásságot kifejtett férfiút 
szép ünnepséggel tisztelték meg ez alkalommal egyháza, 
tanítványai és munkatársai. Kiadták ez alkalommal élet-
rajzát is, mely sok küzdelemről és sok munkáról s az 
Istennek mindenekben való sok kegyelméről tesz tanúsá-
got. Kívánjuk, hogy ez a kegyelem vezérelje őt még hátra-
levő napjaiban s adja meg neki koronáját odafönt a mi 
igazi hazánkban. 

* Nyári üdülés . Azok a gyermekek, kik a Magas-
Tátra közelében jó levegőben üdülni, vagy német nyelv-
ben oktatást akarnak, forduljanak ez iránt Szepes-Bélára 
Asszonyi Adolf községi ev. ref tanítóhoz. 

* A németországi 10-ik evangélikus-szociális 
k o n g r e s s z u s május 25—26. napjain ment végbe Kielben 
arra az összehívó levélre, a melyen Günther herceg, a 
császár sógora állott védnökként megnevezve, a melyet 
egy Kaftán s egy Buperti írtak alá. — Az első napi 
gyűlésen mintegy 1000 érdeklődő jelenlétében tartóit 
megnyitó beszédet a kovászról szóló példázat alapján 
Kaftán szuperintendens, a mely után dr. Rohrbach titkár 
olvasta fel jelentését s ezt követték az előadások, a melyek 
sorát a berlini tanárnak, Kaftánnak az előadása nyitotta 
meg, a ki ezt a kérdést tárgyalta: »Mi viszony van a 
luth. egyh. s a szociális kérdések között ?« A két órát 
igénybe vett előadásból három tétel emelkedett ki, t. i. 
az egyházi közvetlen szerveknek a szociális kérdésektől 
való tartózkodására vonatkozó állítás, a prot. egyháznak 
a szociális kérdésekre kiterjesztendő figyelme s ebből 
folyólag a helyes irányú működés ebből a szempontból. 
Az előadást élénk vita követte, a melyben Harnack ber-
lini tanár felszólalása keltett nagy figyelmet, ki azt bizo-
nyította, hogy a szociális kérdésekkel való foglalkozás 
nem lehet idegen egy lelkésznek sem. Érdeklődéssel hall-
gatták Trtshe Henrik berlini gyárosnak az előadását 
a gyárakban életbe léptetendő konstitucionális rendszer-
ről, a melyet különben a saját gyárában már meg is 
valósított, még pedig 15 évvel ezelőtt. A lényeg az, hogy 
a munkásoknak az üzleti eredményből is jutatandó. Ez az 
előadás is elismerésben részesült. Különösen Damaschke 
nemzeti szocialista részéről. A második napi gyűlésen 
Paulsen berlini tanár referált a képzés eszméjének vál-
tozásairól a szociális fejlődéssel való összefüggésében. 
Nagy lelkesedéssel fogadták ezt az előádást, a mely a 
népnevelés fokozását, fejlesztését sürgeti állam-szociális 
szempontból. Az utolsó pontot a nő-kérdés képezte, a 
nők tudományos pályára lépése szempontjából. 

* N é m e t o r s z á g b a n a római katholikus diákok 
száma nem csak az evangélikus diáksághoz, hanem a 
lakosság számarányához képest igen csekély s évről-évre 
feltűnően csökken. Hogy hogy lehetne ezen a bajon segí-
teni, ez a kérdés foglalkoztatja a katholikus köröket ré-



gibb idő óta. míg végre rájöttek, bogy ehbez nem is ész, 
hanem pénz kell. Azért alakítottak most egy egyesületet, 
a melynek célja segíteni az érettségi vizsgálatot tett a 
kath. iíjakat tanulmányaik folytatásában. Az egyesület 
tagja lehet minden katholikus, a ki évenkint 1 márkát 
fizet. — Más kell ahhoz urak, nem csak pénz ! 

* Linkoln, az Egyesült-Államok elnöke. Adams 
amerikai presbiteriánus lelkész az Egyesült Államok 
meggyilkolt elnökéről Linkolnról beszéli hogy egyszer reggel 
öt órakor nyert nála kihallgatást, de ő egy félórával 
hamarább jelent meg nála; az előszobában várakozott 
a belső szobából hangos beszédet hallott. Kérdezte a 
szolgát, hogy ily korán ád már az elnök másoknak kihall-
gatást ? Ez azt felelte néki: »Nem uram, hanem az e'nök 
űr maga van; de ő ilyenkor Bibliát szokott olvasni fenn-
szóval.* — Hogyan, napi foglalkozása e z ? — »Igen, Lin-
koln űr minden reggel négytől öt óráig olvas a Bibliából ;és 
imádkozik hangosan.* Ugyan, a mi államférfiaink is olvas-
sák így az írást naponként ? 

* A legnagyobb traktatus-társulata a világ-
nak kétségkívül a londoni »Vallásos Traktatus-larsulat*. 
Mult évről szóló jelentése szerint 215 nyelven jelentek 
meg kiadásában a vallásos iratkák. Londonban 39 és fél, 
külföldi raktáraiban pedig 20, tehát összesen 59 l /2 millióra 
menő traktatus-füzetkét és egyéb könyvet hozott forga-
lomba, köztük 602 egészen űj müvet is. Kiadásainak 
fedezetére másfél millió forintot fordított. 

Pályázat nevelőnői állásra. 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület kőszegi leány-

nevelőintézetének nevelőnöi állására ezennel pályázatot 
hirdet. 

A nevelőnő kötelessége a francia és német nyelvet, 
s esetleg még valami más tárgyat is tanítani, a benlakó 
növendékek felett felügyeletet gyakorolni s velők társal-
gás útján is a francia és a német nyelvet elsajátíttatni. 

Javadalmazása, ha megfelelő oklevéllel bírván, ren-
des minőségben alkalmaztatik, 500 frt fizetés, szabad 
lakás, teljes ellátás s az orsz. törvény által biztosított 
nyugdíj-jogosultság : 

Megfelelő oklevél hiányában a javadalom 300 frt 
szabadlakás s teljes ellátás. 

Pályázhatnak a jelzett nyelvekre képesített polg. 
isk. tanítónői, nevelőnői, vagy nyelvmesternői oklevéllel 
bíró ág. hitv. evang. nők. 

Pályázhatnak olyanok is, kik ez ideig csak elemi 
népiskolai oklevéllel bírnak, de a francia és német nyelv-
ben teljesen jártasok, azon beszélni és írni tudnak, s a 
nyelvmesternöi oklevelet egy-két év alatt meg tudják sze-
rezni. Egyenlő minősítés mellett előnyben részesülnek 
azok, a kik a kézimunka tanítására is képesítve vannak. 

A pályázni óhajtók fölhivatnak, hogy vallásukat, 
életkorukat, képesítettségüket, eddigi szolgálatukat és testi 
épségüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt s a dunán-

túli ág. hitv. ev. egyházkerület isk. bizottságához intézett 
folyamodásukat alulírott püspöki hivatalhoz f . é. július 
hó 31-ig nyújtsák be. 

A megválasztott nevelőnő állását f. évi szept. hő 
1-én tartozik elfoglalni. 

Pápa, 1899. június hó 22-én. 
Gyurátz Ferenc, 

püspök. 

Pályázat tanári állásokra. 
A m.-szigeti államilag segélyezett ev. ref. főgimná-

ziumnál 
1. a latin-görög nyelvi, 
2. a latin-magyar nyelvi, 
3. a rajztanári tanszékekre ezennel pályázat hir-

dettetik. 
A latin-görög tanszéket a nmélt. m. kir. vallás- és 

közoktatási miniszter úr kinevezés útján, a másik két 
tanszéket a főgimnáziumi kormányzó-tanács választás útján 
tölti be. 

A latin-görög tanár köteles lesz a latin és görög 
nyelvet heti 18 — 20 órán át, a latin-magyar a latin és 
magyar nyelvet heti 18—20 órán, a rajztanár pedig a 
rajzoló-geometriát, görög-pótló rajzot és szépírást heti 
20—22 órán tanítani, azonkívül mindenik tanár — de 
csak a megszabott maximális óraszámon belül — más 
rokon tárgyak tanítására is kötelezhető. 

Mindhárom tanszék díjazása egyenként évi 1200 frt 
törzsfizetés 200 frt lakbér és a megfelelő 100—100 frtos 
ötödéves korpótlék. A törzsfizetés fokozatos előléptetéssel 
1600 frtig emelkedhetik. Más tanintézeteknél alkalmazott 
pályázók magasabb törzsfizetése a fenti tanszékeknél is 
megmarad. 

Pályázhatnak tanári képesítéssel bíró ev. ref. vallású 
egyének ; ha oklevéllel nem bíró tanár választatnék meg, 
vagy neveztetnék ki, ez 800 frt fizetés és 150 forint lak-
bérrel segédtanári minőségben alkalmaztatik. 

A pályázati kérvények, anyakönyvi kivonattal, a 
képesítést, eddigi tanári, esetleg irodalmi működést, vala-
mint a katonai szolgálat teljesítését igazoló eredeti okmá-
nyokkal és életrajzi adatokkal fölszerelve, f . é.julius 31-ig 
alólírotthoz küldendők be. A latin-görög tanszékre pályá-
zóknak kérvényeiket a nm. m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteriumkoz, a többieknek a m.-szigeti ev. ref. 
lyceum kormányzó-tanácsához kell cimezníök. 

Mindenik alkalmazandó tanár az országos tanári 
nyugdíjintézetnek jogosított és kötelezett tagja. 

M.-Sziget, 1899. június 20-án. 

Héder János, s. k. 
lyceumi h. felügyelő gondnok. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Bethesda partján. 
János V. 1—9. 

Egy fod rocska sem szakí t ja m e g a víz s ima 
t ü k r é t . Elszál l t m á r az Ú r n a k Angyala , e l c s e n -
d e s e d t e k a fo r rongó habok . A szegény beteg , 
h a r m i n c n y o l c e sz t endő be tege m e g t ö r t szemekke l , 
s ó v á r p i l l an tásokka l nézi a boldogot , kit az imént 
m é g zugó, f o r r o n g ó víz meggyógyí to t t . Majd ú j r a 
b e l e m e r ü l c s e n d e s a p a t h i á j á b a , hogy e la l ta to t t 
le lke ne é rezze a rombo ló kór k ín já t , a t ehe -
t e t l enség ké t ségbeesésé t . A m e g s z á r a d t t agok 
ped ig s z á r a d n a k tovább kér le lhe te t l enü l , h i r d e t v e 
a halál t . Szegény ember , szegény b e t e g ! Ott 
van mellet te , közve t lenü l mel le t t e a gyógyí tó 
for rás , e l é rné kezével , h a ki t u d n á nyúj tan i . Mi-
csoda r e t t e n t ő á tok az ra j ta , hogy el nem érhe t i . 

De m i n t h a seg í t ség é r k e z n é k . Nyá j a s a rcú 
férf iú közeleg. T e k i n t e t é b e n j ó s á g ölelkezik a 
szere te t te l , sze l ídség az a láza tosságga l . H á t h a ez 
seg í t ene ? É p p e n oda is tar t , a l e g n y o m o r u l t a b b -
nak fekhelyéhez . Oh, azok a léptek, az az o d a 
szögeze t t s z e m p á r menny i szép r e m é n y s é g n e k 
az é d e s a n y j á v á lőnek a n y o m o r u l t b e t e g szí-
vében . Most megnyí l ik az a jka és folyik róla a 
»mézné l é d e s e b b beszéd. 

»Akarsz-e meggyógyulni ?« Kü lönös egy ké r -
dés. I l á t h o g y n e a k a r n a ? Nem a gyógyu lás t v á r j a - e 
anny i hosszú e sz tendő óta, r e m é l v e azt k o r a 
reggel től , v e r ő f é n y e s déltől, homá lyos a lkonya t tó l 
egya rán t . De t e h e t e t l e n s é g e oda láncol ta he lyé -
hez. »Nincsen U r a m senki , a ki e n g e m e t a ha -
las tóba vinne, m i k o r a víz m e g h á b o r o d i k , h a n e m 
a míg én oda megyek , add ig e lő t tem m á s éri.« 

U g y a n mi t a k a r t J ézus azzal a k é r d é s s e l : 
»akarsz-e meggyógyu ln i ?« H iába n e m m o n d 0 egy 
igét se. Azt a k a r t a vele meg tudn i , vé lem én, hogy 
n e m kedvesebb-e neki a b e t e g s é g té t l ensége , 
a vele j á r ó részvét , ápolás , a b e n n e való t ehe -
te t lenség , min t az egészség f á r adsága , küzde lme i . 
Ne m o n d j a senki , hogy ez lehete t len , h i szen 

m i n d e n k i k íván j a ba ja e lmúlásá t . T u d az e m b e r 
olyan nyomoru l t koldus , olyan tehe t len f é r eg 
lenni, hogy inkább e l tű r egy kis sán taságo t , 
a miből k é n y e l m e s e n m e g lehet élni, m in t s em 
hogy az egészséggel m u n k á t vegyen n y a k á b a . 
Azé r t ké rd i az Ú r : V a n - e a k a r a t o d e l szakadni 
a baj tó l s s z e m b e szállni a m u n k á s egészség 
c s a t á i v a l ; vagy ped ig azt j e l en t ené ez a hosszú 
szenvedés , hogy megsze re t t ed l omha be tegséged , 
mely jogcím neked kérn i a könyörü le t e t , is tá-
p o l á s t ? Akarsz-e m e g g y ó g y u l n i ? Mert a k a r a t a 
e l lenére senk i t sem lehe t ba já tó l m e g m e n t e n i . 
A k a r a t a e l l enére az á l ta la ado t t s z a b a d s á g u n k a t 
a n n y i r a t isztelő Is ten nem kényszer í t a gyógyu-
l á s ra senk i t s em. 

A válasz, mit a be t eg ád, a h a n g fájó, 
vágyó rezdülése , a szemek kérő, e sdek lő fénye, 
a m e g nem hal t r e m é n y s é g szívből k i törő e r e j e 
meggyőzik az Ura t , hogy a szenvedő m e g a k a r 
gyógyulni . »Monda« — ezé r t — »neki J ézus ; 
kel j fel vedel a te nyoszo lyáda t és j á r j ! És azon-
nal meggyógyula az az emberit. 

A mi egyházi é l e tünk is beteg. Ha m a g u n k 
nem l á tnánk is, el ke l lene h i n n ü n k , olyan tek in-
té lyes orvosok ál l í t ják ki róla sz in te n a p - n a p 
u t á n az aggasz tó bu l le t ineke t . A súlybel i fogyat-
kozásról , a sorvasz tó kór e m e csa lha t a t l an jelei-
ről beszé lnek a l e so rvad t tagok százai. 

Az orvosok, a jó ba r á tok a j á n l a n a k orvos-
ságo t a b iz tosan megá l lap í to t t d i agnos i s nyomán , 
ele a be teg csak nem a k a r meggyógyuln i . Ott 
fekszik az Is ten igéje gyógyí tó v izének tavánál , 
m e g z s u g o r o d o t t t agokka l s n e m t u d j a kezét ki-
nyúj tan i , hogy e lé r je a c soda tévő haboka t . Vagy 
tán n e m is zúdul m á r az a tó h i r t e l en zúgással , 
s e b e s fo r rongássa l , hogy gyógyí tana . De bizony 
zudul , de bizony meg indu l az m a is, csak az 
nincs, a ki o d a v i n n é a t ehe t e t l en beteget , s az 
é l e t adó h a b o k b a n megfürösz tené . Nézzétek m e g 
azoka t a nemze teke t , a kik m e g f ü r ö d t e k a b b a n 
a vízben. Azok is vol tak v a l a m i k o r t ehe te t l en 
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nyava lyások . S ma, nézzé tek csak m e g őket , 
azokat , a kik az evangé l i um é l e t adó v izében 
f ü r ö d t e k meg. S ezu t án nézzé tek m e g azoka t is 
a kik m é g nem ju to t t ak belé, min t f e t r engenek , 
i szonyú be t egségek k ín ja iban de l i rá lva az egyik, 
a végső megosz l a t t a t á s c sa lha t a t l an je leivel tes-
tén a másik , s az e l e rnyesz tő halál lehetői bénán , 
t ehe te t l enü l a h a r m a d i k , s ki t u d j a hányad ik . 

Ott fekszik a mi e g y h á z u n k is, m a g a elis-
m e r t e gyengén , be t egen B e t h e s d a pa r t j án . S bá-
mula tos , ke res i a gyógyu lás t sok másban , míg 
mel le t te h i á b a vagyon az élet h a t a l m a s fo r rása , 
nem nyul hozzá, n e m igen k ívánkozik belé. 

Mintha ha l l a t szanék a mi b e t e g ü n k felet t 
is a Názá re th i szava : » Akarsz -e meggyógyu ln i ?« 

A k a r u n k - e igazán m e g g y ó g y u l n i ? ez r á n k 
nézve a k é r d é s e k ké rdése . Vagy peclig úgy meg-
szoktuk m á r a be t egség t e sped t vé rke r ingésé t , 
hogy n e m is k í v á n k o z u n k ki belőle, hogy nem 
is óha j t j uk ez egészséges élet g y o r s v é r p e z s d ü -
lését , m e r t az m u n k á r a , t e t t r e ösztökél . U g y 
m e g s z o k t u k volna m á r a mások segí tségét , kö-
nyörü le te t , hogy még egy segó lyk iá l t á s ra s em 
m a r a d t b e n n ü n k a k a r a t ? »Ja j l enne a k k o r mi-
n é k ü n k . « 

E v a n g é l i u m i egyházak , ne szégyel jé tek b e -
vallani , hogy ö n e r ő n k b ő l nem t u d t u n k m é g az 
élet v izébe merü ln i , e l e rnyesz tő b a j u n k miat t , 
n e r e s t e l jük a va l lomást , hogy ó h a j t o z u n k a gyó-
gyu lá s u tán , ele e m b e r e k közt nincs, ki meg-
szerezze azt nekünk . Mondjuk ezt el a n n a k a 
J ézusnak , a ki nem szűnik m e g ké rdezn i t ő l ü n k : 
»Akarsz-e meggyógyu ln i ?« Mutassuk m e g szóval, 
te t tel , hogy igazán, őszintén a k a r j u k a j avu lás t . 
E s ha l lani fog juk mi is azt a más ik s z ó t : »Kelj 
fel, vedd fel a te nyoszo lyáda t ós j á r j !cc És ta-
pasz ta ln i fog juk azt a másik t é n y t : »Az e m b e r 
azonna l meggyógyula .« 

Kel j fel ós járj , evangé l iumi egyház, az Ú r n a k 
n y o m d o k á n ! Kel j fel a te so rvasz tó be tegséged-
nek, a te e m b e r i t e h e t e t l e n s é g e d n e k nyoszolyáról 
és j á r j az élet, a cse lekvés , a m u n k á s h i t nek 
ú t j á n . 

Micsoda g y ö n y ö r ű s é g a hosszú be t egség 
u t á n a fe lkelés , m i k o r a t a g o k a t az élet me lege 
j á r j a át, a szívet te t tek vágya emeli , a lélek 
szebb, bo ldogabb jövő r e m é n y é b e n fü rd ik . 

Ke l jünk fel az 0 s z a v á r a mindnyá j an , kik 
i smer jük ezt a szót, a mely : 

. . . . . »élet-ösztön a halónak, 
Bénult idegre zsongító hatás, 
Reménye a remény nélkül valónak ; 
Önérzet, öntudat, feltámadás.« 

Kel jünk fel és azonna l m e g g y ó g y u l u n k . 
J ézus m o n d á s a i igenek ós a m m e n e k a mit Ő 
mond, az e g y s z e r s m i n d tény is, m á r a k k o r is 

való a m i k o r k imonda to t t . Hány be t egen bizo-
nyosodo t t m e g ez, amaz egy ó ta ott a Be thesda -
tónak pa r t j án . Le t t légyen az egyes ember , 
nemze t vagy h i t fe lekeze t ; bo ldog ta lan szív vagy 
p u s z t u l á s n a k indul t faj. 

Akarsz -e meggyógyu ln i az » I rga lomháza« 
mellet t i víz p a r t j á n szenvedő e g y h á z a m ? ezt ké rd i 
tő led az Isten, a ki nem azér t jöt t , hogy í tél jen. 
Azér t , ha í té le t lószen a köve tkező n a p o k b a n , 
ne vádol j é r t e senki t : ha ped ig fe lébred az 
élni vágyás érzete , a segély ho l ló tének tuda ta , 
s a ha ldok ló t e t e m e k f e l t á m a d n a k : a k k o r t u d n i 
fogják vi lágok az ű r b e n , a n g y a l o k az égben , hivő 
le lkek ide a lant , hogy az Ű r szólot t B e t h e s d a 
p a r t j á n ú j ra , s egy bo ldog nép megha l lo t t a azt 
ós az ő be tegségébő l felkel t ós jár, az a ki i m m á r 
olyan volt, min t a k inek r e m é n y s é g e n incsen . 
Ez a nép, ez a boldog nép ped ig te leszel I s ten-
nek népe, evangé l iumi egyház. 

Gergely Antal. 

A rabszolgaság intézményének eredete és 
történeti fejlődése. 

George Bancroft »History of the United States« című könyvéből." 

R a b s z o l g a s á g és r a b s z o l g a - k e r e s k e d é s r ég ibb 
ke le tűek , m i n t az e m b e r i t á r s a d a l o m fö l j egyzése i : 
f e l t a lá lha t juk ezeke t m indenü t t , va lahol csak a 
bá rdo l a t l an v a d á s z n é p e l fogadni kezd te a pász-
tori , vagy földmívelő é le t s z o k á s a i t ; — Auszt rá l -
Ázsia 1 k ivételével , a fö ld teke m i n d e n r é s z é r e 
k i t e r j ed t ek . Á tha to t t ak ezek m i n d e n civilizált 
h a j d a n k o r r a l b i ró nemzete t . Az egyp tomi tö r t é -
ne lem l egko rább i föl jegyzései r abszo lgaságró l 
n y ú j t a n a k k é p e k e t ; az Egyp tom t e r ü l e t é n léte-
zet t e m b e r i m u n k á l a t o k legősibb emléke i ny i l -
vánva lóan a r a b s z o l g a - m u n k á k e r e d m é n y e i . A 
zsidó nemze t a lap í tó ja r abszo lga - t a r tó ós r a b -
szolga-vevő volt . Minden p a t r i a r c h a főút- volt a 
sa já t h á z t a r t á s a k ö r é b e n . 2 

A h é b e r e k , midőn szé t t ép ték r a b s á g u k bi-
l incseit , a pusz t án túl m a g u k k a l vi t ték a rab-
szo lgaság in tézményé t . Az a fény, mely a S ina i -
hegyrő l á r ad t , szótoszla t ta a t ö b b i s t e n h i v é s 
csa lóka á b r á n d k é p e i t ; de a r abszo lgaság he lye t 

* George Bancroft nagy jelentőségű művének, melyből egy 
részletet van szerencsém bemutatni e lap olvasóinak, teljes címe : 
»History of the United States, from the diseovery of the Ame-
rican contiment. By George Bancroft. ín three volumes. Tenth 
Edition. Paris, Baudry's European Lihrary. 1843.* Az alábiakban 
következő részlet a 3 kötetes nagy munkának az I. kötetéből van 
véve (V. fejezet, 159—J73. 11.) Mint ilyen, e közlemény természete-
sen nem lehet kerekded tanulmány ; e részlet, a rabszolgaság tör-
ténetét is csak 1562-ig tárgyalja. Ez időszerint a nagy munkának 
magyarra fordításával foglalkozván (tudtommal még nincs lefordítva) 
— valláserkölcsi jelentőségénél fogva megfelelőnek tartottam közzé-
tenni mutatványúl e részletet a rabszolgaságról. Alkalmadtán más 
részleteket is szándékozom bemutatni. Ford. 

1 A Nagy- és Kis-Szunda-, a Molukki- és Filippi-szigetek. Ford. 
2 Genezis XII. 6., XVII. 12.. XXXVII. 28. 



ta lá l t m é g magán az ígére t - fö ldén is, a Siloa 
pa r t j a in , közel az isteni k iny i la tkoz ta tások h e -
lyeihez. A h é b e r a tya szo lgaságra k á r h o z t a t h a t t a 
l e á n y á t ; a fe lszabadí to t t r abszo lga felesége, gyer-
mekei és u tóda i m e g m a r a d t a k az ú r és örökösei 
b i r t o k á b a n ; és h a egy rabszolgát , a k á r ha lá losan 
sebes í te t te m e g a főnöke, a k á r csak úgy, hogy 
egy napig volt be teg a szenvede t t bán ta lomtó l : 
a tu la jdonos bünte t len marad t , m e r t a rabszolga 
az ő főnökénék vagyoná t képezte . Sőt valószínű 
az is, hogy egy későbbi időszakban a féríi csa-
l ád ja el is a d h a t t a azt adós sága inak a tö r l e sz -
tésé re . 1 

A Palesz t ináva l h a t á r o s t a r t o m á n y o k n á l egy-
fo rmán közös in tézmény volt a s z o l g a s á g ; és 
Babylonhoz hason lóan Tyrus , P h o e n i c i á n a k leg-
rég ibb és l egh í rnevesebb k e r e s k e d ő v á r o s a is 
nyilt piacot képeze t t » r ab -emberek« számára . 2 

Már a scy thák é le tbe lép te t ték a r abszo lgaság 
in tézményé t az i smere t len észak s íkságain és 
e rdősége iben . 

A rabszo lgaság in t ézménye régibb G ö r ö g -
ország hagyománya iná l . Achi l les h a r a g j a egy 
r abszo lganő fölötti p e r p a t v a r mia t t tör t ki ; a 
gö rög hö lgyeknek egész s e r e g szo lga -k i sé rő jük 
v o l t ; a T ró j a előtt ha rco ló hősök k i -k i té r tek a 
a szomszédos fa lvakba és vá rosokba , hogy ezek-
nek lakóit r abszo lgá ikká tegyék. Görög tenger i 
rab lók , — a b a r b á r kalózok m i n t á j á r a szer te-
ba rango lván e m b e r k e r e s é s ü k közben, — ve te t ték 
m e g a gö rög k e r e s k e d e l e m a l ap j a i t ; m inden 
egyes k e r e s k e d ő v á r o s rabszo lga-p iac vo l t ; és a 
t e n g e r p a r t h o z közel fekvő minden he lység ve-
szélyben forgot t az ember -vadászok miatt .3 A 
görögök minden más t r abszo lgá jukká te t tek. A 
H o m é r nyelve volt a he lo ták anyanye lve ; a gö rög 
város , mely h a d a t indí to t t a szomszéd vá ros 
ellen, a foglyait úgy tekinte t te , 4 min t n y e r e s é g 
f o r r á s a i t : a macedón h ő s sa j át f a j t á ja - és nyelv-
beli fé r f iaka t adot t el r e m é n y t e l e n rabszolga-
ságba . Az á l t a lános szabad m u n k a eszméje még 
nem nyer t po lgár jogot . Ar i s to te les í r ta azt, hogy 
az egész e m b e r i nem e g y t e s t v é r ; s mégis az 
egyen jogús í t á s gondo la t a soha sem tö r t elő ki-
váló é lese lméjeből A rabszo lgaság in tézménye 
minden gö rög köz t á r s a ságban e l engedhe te t l en 
kel lék volt. 

A szolgaság n a g y m é r v ű k i t e r j e sz tése R ó m a 
t a r t o m á n y a i n a k te rü le tén , aztán a római jog je-
l en tékeny sz igorúsága a rabszo lgákka l szemben 
— hozzá já ru l t ak ahoz, hogy a római közjólét 
b u k á s á t s ie t tessék. Ama hata lom, melynél fogva 

1 Exodus XXI. 4, 5, 6, 7, v. — Máté XVIII. '25. v. 
2 Ezekiel XXVII. 13. — János: J e l en jek könyve XVII. 13. 
3 Thukydides 1. k. V. lej. 
* Aristoteles Politikája I. k. 11. tej. 

az a tya e l adha t t a gye rmeke i t , a hi te lező e lad-
ha t t a fizetni nem tudó adósát , a győztes ka tona 
f o g l y á t : az in tézmény befolyásá t bevi t te minden 
római család keblébe, minden sze rződés föltéte-
lei közé s m i n d e n oly sze rencsé t l en ország szi-
vébe, a melybe a római sas vág ta be a körmei t . 
R ó m a rabszo lga-p iaca i telve voltak minden r e n d ű 
és r a n g ú e m b e r e k k e l . 1 

Miclőn a vad é l e tmódda l j á ró s zabadság meg-
a lapí to t ta a maga ha t a lmá t a római b i roda lom 
romja in , — római rabszolgák nagy sokasága 
kezde t t e l t ü n e d e z n i ; azonban a középkor i nkább 
a r a b s z o l g a - k é r d é s v iszonyaiban beál lot t válto-
zásokról , s e m m i n t az ál tala okozot t bajok csök-
ken tésé rő l t anúskodo t t . A kalózok és mar ta ló-
cok még folytat ták üldözéseiket . A szász faj a 
szo lgaságnak legvisszatasz í tóbb a lak ja i t vi t te be 
Angl iába, a hol a népességnek kevesebb , min t 
fe lerésze t a r tha to t t jogot a s z a b a d s á g r a és a h o l 
egy e m b e r á r a csak négysze r t e volt m a g a s a b b 
egy ökör á ránál . Az idegen rabszo lgák b e h o z a -
talát szabadon tű r t ék ; a sz igorú bün te t é sek da-
ca ra a szászok a sa já t ía jukbel i t r abszo lgáú l 
e lad ták a kon t inensen ; s a ke r e skede lmi cikke-
ket s em el lenőr izhet ték , mig a vallás, a huma-
ni tás szempont jábó l inclúlva ki, e g e k r e nézve a 
l e lk i smere te t tűze t te ki i r ányadóú l . Sőt a hódí-
tás u tán , rabszolgák szál l í t ta t tak ki Angolország-
ból l r l a n d b a egész a II. Henr ik u ra lkodásá ig , a 
midőn is egy ír nemzet i sz inódus, hogy vala-
melyes l ázongásnak a g y a n ú j á t is e l t ávo l í t s a : 
ha tá roza t i l ag k imondo t t a a szigeten levő vala-
mennyi angol r abszo lgának felszabadítását ." 

A g e r m á n népek a Ba l t i - t enger pa r t j a i t 
ugyan i lyen népesség-fogyasz tó k a l m á r k o d á s szín-
helyeivé t e t t ék ; a Dn iepe r képez te azt a főútvo-
nalat , melyen orosz ke r e skedők Kons tan t inápo ly i j a 
szál l í tot ták a rabszo lgáka t , hogy aztán á r u b a 
bocsássák ezeket Oroszország piacain. A sze-
rencsé t l en a legtöbbször a l áve te t t e magá t a szol-
gaságnak , kese rvesen ugyan , de csakis azér t , 
hogy így m e g m e n e k e d j é k az abszolút né lkülö-
zésektől . De ott vol tak a h o s s z a n t a r t ó h á b o r ú s -
kodások a g e r m á n és szláv néptörzsek között , 
kik a l egmesszebb menő t evékenysége t fe j te t ték 
ki a r a b s z o l g a - k e r e s k e d é s terén s F ranc i ao r -
szágot és az ezt környező á l l amoka t ez áldoza-
toknak oly nagy sokasságáva l töl töt ték meg, 
hogy még m a g á n a k a szo lgaságnak is a szláv 
nép nevé t ad ták (slave) ; 3 ós N y u g a t - E u r ó p á n a k 
minden o rszága f en t a r t j a még nyelvében ennek 

1 Senecae Epist. XCV. Agmina exoletorum, per nationes 
íolores que descripta, etc. De Brevit. Vit. XII. fej. 

2 Witkins: Concilia I., 383. 471. — V. <"> Lyttleton: Henry 
II; III. 7(1. Turner. Lingard. Andersen. 

3 Az angol slave szó - rabszolgát jelent. l ord. 
55* 



a b a r b á r e m b e r - k e r e s k e d é s n e k e m l é k é t a »Sla-
vescc s z ó a l a k j a i b a n . 1 

És Franc iaország sem m a r a d t közönyös a 
rabszo lga-kereskedés iránt. Lyonban és Verd im-
ben a zsidók képesek voltak rabszolgákat sze-
rezni be vevőközönsógük r é s z é r e . 3 

(Folyt, köv.) I f j . Zsoldos Benő. 

T Á R C A . 

A keresztyénség és a nő. 
Irta: J. H. Heidenryk. 

Minden kornak megvannak a maga sajátos kérdései, 
miket legjobb ereje s tehetsége szerint törekszik megoldani, 
így korunknak is. Megoldásra váró kérdései között bizo-
nyá ra nem az utolsó helyet foglalja el\]a nő hivatása, köte-
lessége és joga a társaságban. — Mi mindent el nem kö-
vetnek napja inkban, hogy — a mint mondják — fel-
emeljék a nőt megalázott helyzetéből; megszabadítsák 
attól a sok bilincstől, kötelektől, a melyek még lenyűgözve 
tart ják. Napról-napra jelennek meg a brosúrák, folyóira-
tok, napilapok, kizárólag a női kérdéssel foglalkozva. 
Majd minden országban sürgetik a női főiskolák alkotá-
sát. Itt-ott az ál lamhatalom részéről is megindult a kez-
deményezés, hogy a nők is elsajátí thassák azokat az is-
mereteket és ügyességeket, a melyektől eddig el voltak 
zárva, de a melyek most már reájuk nézve is nélkülöz-
hetetlenné váltak. Könnyen érthető, hogy mint mindenütt, 
úgy e téren is nagy különbség van a vélemények között. 
A mit az egyik égig magasztal, a másik a mennyire 
csak lehet, legyalázza; míg az egyik mosolyogva von rá 
vállat, a másik a rabszolgaságot emlegeti, mibe a nő 
sülyedett ; úgy hogy, ha mindannyian vallják is, hogy a 
nő sorsa, élete sok tekintetben reformra szorúl : a módo-
zatokban, hogy miként kellene ezt legsikeresebben eszkö-
zölni ? — semiképen sem értenek egyet. Akármint áll-
jon is a dolog, — a kérdés napirenden van és a tárgy 
elég fontos a r ra nézve, hogy ráfordítsuk figyelmünket. 
Nem szólunk női hivatásról, nő-emancipációról á l ta lában 
véve ; de a vallás és a keresztyénség világításában fog-
juk a kérdést megvizsgálni és néhány gondolatot közölni 
a következő két pontot illetőleg, hogy t. i. mit köszönhet 
a nő a keresztyénségnek és mire van hivatva a nő a ke-
resztyén t á r sada lomban? Érdemes-e vele foglalkoznunk? 
E kérdésre csak annyit felelek, hogy a nő mindent, — 
mindazt az áldást és előjogokat, a miket mai napiglan 
élvez: a keresztyénségnek köszönheti, és ha még most 
is beszélhetünk rabszolgaságról, a miben nyög, — bilin-
csekről, mik kínozzák, mik megakadályozzák, hogy azzá 
váljék, a mivé Isten akara ta szerint válnia kell: az a 
keresztyénség, a mely első szabadítója volt a nőnek, még 

1 Hüne: Darstellung I. 102. és köv. lapokon. 
a Fischer, Hűnénél I. 115. 

folytatja megváltó munkásságát , és akár akar ják elismerni, 
akár n e m : épen ennek a keresztyénségnek a szelleme 
tűzte ma is napirendre a nő jogainak és kötelességeinek, 
hivatásának és rendeltetésének kérdését. 

Mit köszönhet a nő a keresztyénségnek ? Sem töb-
bet, sem kevesebbet, mint szabadságát . Bizonyítékot kivá-
tok ? Menjünk vissza egy pillanatra az ó-kor világába. 
Kezdjük Heilassal, a műveltség és művészetek, a bölcsé-
szet és fejlettség országával. Halljuk Socratest, a mint 
taní tványainak egyikét k é r d i : »Van valaki, kit kevesebbre 
becsülsz, mint a te nődet?* És a tanítvány feleli, mintha 
csak a legegyszerűbb és legtermészetesebb dologról volna 
s z ó : »Senki, vagy legalabb nagyon kevés!* Egy ilyen 
mondás jobban jellemzi azt a helyzetet, a melyet a nő 
Görögország tá rsada lmában elfoglalt, mint száz kép és 
hasonlat. Valóban, sorsa sajnálatraméltó volt; sokféle 
szolgaság terhe alatt görnyedezve él t ; értéke nem volt, 
csak a mennyiben hasznos állampolgárok anyja volt. 
Rang tekintetében végtelenül alatta állott a férfinak. Az 
szabad és e rős ; ő jelentéktelen és gyönge; csak a r ra jó, 
hogy végezze azokat a dolgokat, mikkel foglalkozni a 
férfiú méltóságán alúlinak tartotta. A férfi a lélek, mely 
uralkodik, — a nő a test, melynek engedelmeskednie kell. 
A férfi uralkodik a házban, mint annak fe j e ; a nő 
tanácsai elhatározásainál teljességgel nem jőnek tekin-
tetbe, s ha a nő ösztönzésére és befolyására tesz is vala-
mit, az nagyon kevéssé jöhet számításba. — Ha az apa 
lakomán vigad, — az anya otthon marad magányos, 
unalmas lakosztályában. Mit a fiatal lánynak legelőbb 
szivébe vésnek, az a megadás, teljes megalázás eszméie; 
kisebbségének tudata mélyen át kell hogy hassa, — és 
ha a fiak a bölcsek lábainál ülve tanultak, a leánynak 
elég volt, ba egy tanultabb rabszolga, vagy valaki más 
tanította meg ar ra , a mire okvetlen szüksége volt s a 
mi valóban nem valami fenséges hivatást írt elébe. És 
hogy mily magasztosan gondolkozott a görög a házas-
ságról, elég egy szó az isteni Platótól, mit minden jó 
családapa igyekezett bevésni leánya elméjébe, — »A 
házasság egyetlen célja — mondja ő — az állam érdeke; 
ne törődj a szerelemmel, de ha megkéri kezedet egy jól 
formált férfiú, megtisztelve érezd magad, hogy elhivattál 
derék fiakat szülni és nagyra nevelni hazádnak.* — Szó 
sincs tahát a régi Göröghonban a nő méltánylásáról, 
nagyrabecsüléséről ; még árnyéka sincs a nő egyenlővé 
tételének. Férfi és nő mindketten az államért lé teznek; 
— az erősebbnek joga teljes érvényben van és senkinek 
sincs jelentősége, ki nem bír a szabadság, tesii erő, gazdag-
ság eszközeivel, hogy az ál lamnak szolgálatokat tehessen. 

Rómában sem volt jobban. »Ha a természet — így 
szólott egyszer egy híres államférfiú az összegyűlt nép-
tömegnek — megengedte volna, hogy nők nélkül é l jünk: 
igen terhes élettársaktól szabadultunk volna meg.« — 
Ott is a r ra volt irányítva minden, hogy a nőt erkölcsi 
és testi gyengeségének minél mélyebb tudata hassa át. 
Nem személy volt, hanem dolog; a házasság tisztán 
vásári ténykedés volt apa és vőlegény között ; sőt gyak-



ran kölcsönös megegyezésen alapuló adásvevési szerződés, 
minek tartama, érvénye néha csak egy évre terjedt ki. 
És a vőlegény ugyanazt a hatalmat gyakorolta felette, 
mit korábban az apa. Volt egy sajátos kifejezése erre a 
rómaiaknak; a nő — a mint mondották — házastársa 
kezei közé jutott és az azt tehette vele, a mi neki tetszett. 
Maga mellett tarthatta, ha úgy tetszett neki, és akkor 
sorsa, bármily szép s néha nevetséges címekkel illette-
tett is, nem sokkal több volt, mint folytonos gyámság 
alatt létei és megölő szolgálatkészség. Átadhatta másnak 
i s ; sőt halála esetén odahagyományozhatta valamelyik 
barátjának is, ki aztán őt, mint többé vagy kevésbé 
kellemes hagyatékot vette birtokába. Római nő sohasem 
léphetett fel mint örökös és ha férjhez ment, akkor a 
férje korlátlan ura és mestere volt minden vagyonának 
és minden reá szállandó örökségnek. De a legszánandóbb 
sorsa bizonyára az özvegynek volt. Nem volt ember, ki 
gondoskodott volna róla, vagy dolgainak utána járt 
volna; engedték, hogy nyomorúságban éljen s még azon, 
felül súlyos bírságot kelle fizetnie, ha egy bizonyos idő 
alatt férjhez nem ment. Szomorú a női élet az ó-kor-
ban ! De ne csodálkozzunk raj ta. Hol az egyén felolvad 
az ál lamban; hol az embernek csak annyiban van jelen-
tősége, a mennyiben állampolgár, vagy katona : ott szó 
sem lehet az egyéni jogok tiszteletéről, — ott az erős 
uralkodik korlátlan hatalommal, — ott az önzés trónol 
— ott az állam csak azt kérdi : mit nyerek veled ? — 
ha semmit: nincs értéked előttem. 

És most vessünk egy pillantást Izraelre, — arra a 
népre, a mely nem a műveltség és művészetek, nem az 
államjog és bölcsészet, de a vallás és kegyesség népe; 
vájjon itt nem enyhébb, emelkedettebb felfogást várhatunk-e? 
A látszat azt muta t ja ; de közelebbről megvizsgálva a 
dolgot, — csalódni fogunk. — Hogy a paradicsomról szóló 
elbeszélésben az asszony tétetik az egész emberi nemzet-
ség romlásának okává, — már ez mindjárt mutatja, 
hogy a nő nem valami nagy tekintélynek örvendett Izra-
elben. 0 volt az, a ki először evett a tiltott gyümölcsből 
ez volt halálos Ítélete s ezzel teljes mértékben igazolta-
tott az a nyomasztó uralom, a mit rajta a férfi gyako-
rolt. És valóban a nő inkább szolgálója, mint élettársa 
volt férjének. Megvehette, mint valami rabszolganőt, és 
túladhatott rajta, ha ráunt. Mikor Dávid menekült Saul 
udvarából, Michálja azonnal máshoz adatott férjhez, és 
később, mikor már király, ismét visszaköveteli. — való-
színűleg nagy boszuságára akkori urának. Egyszóval az 
alól, mit az akkori egész ó-világban észlelhetünk. Izrael 
sem képez kivételt. Az asszonyt sokkal kisebbre becsül-
ték, mint a férfit, és a szerint is bántak vele. Alsóbbrangú 
lény; elkülönítve él lakosztályában; a templomban is az 
utolsó helyet foglalja el. »A ki Isten előtt kedves — 
mondja a prédikátor — megszabadul attól; ezer ember 
között egy igazat találtam, ezer asszony között egyet 
sem«. — Ki ne ismerné a derék háziasszony rajzát a 
Példabeszédek könyvéből ? Az a rajz kitűnően festi az 
ó-kor egoizmusát általában és Izraelét különösen? Úgy 

van abban a nő lerajzolva, — a mint igen helyesen je-
gyezték meg, hogy csupán férjeért létezik, annak jólé-
teért, annak békéjeért, annak tekintélyeért az emberek 
között. Gyöngy, de a férfi koronájában a gyöngy; férjét 
ismerik a kapukban, mikor ül a város véneivel. Talán 
ez a legnagyobb dicséret, a mit csak egy nő megérhet; 
de bizonyára legdicséretreméltóbb: ha mindig foglalatos, 
ha gyarapítja a ház vagyonát, ha mindenből hosznot tud 
húzni, minden körülményben felfedezi az előnyt, ha 
aranynyal, kincsekkel felérő. Bizonyára ez nem annak a 
férfinak a beszéde, a kinek keblét ifjúságának szerelme 
bizonyos pietással tölti el, mert jobbnak, tisztábbnak te-
kinti mint önönmagát ; az önző keleti ember tűnik itt fél a 
ki feleségét annyira becsüli, a mennyi hasznot húzhat 
belőle; — a született kereskedő, a gazdag bérlő, kinek 
ajkain folyton ott lebeg a kimondatlan kérdés: mit nyer-
hetek á l ta lad? 

A keresztyénség ebben a társadalmi állapotban 
találta a nőt. Elvettetett helyzetében félelmetlenül szállott 
síkra érte a világ reformátora. »Mi atyánk!* — így 
tanítja imádkozni a férfit és a nőt egyaránt. Alázatosság 
az erények erénye s a ki legkisebb az emberek szemében 
az legnagyobb Isten előtt. Szelídség és nem durva erő-
szak uralkodik a világon. Mindenki maga-magáért tartozik 
számolni Isten előtt. Lám mindezek eleddig hallatlan 
kijelentések voltak; új elvek, melyeknek a társadalmi és 
családi életet alapjukban kellett reformálniok. Csoda-e, ha 
különösen a nők vonzódtak a názárethi prófétához; nők 
kenték fel drága nárdussal — nők szolgáltak neki javaik-
kal és követték lábanyomait egészen a vérző keresztig? 
Mintha előérzetük lett volna, hogy benne védelmezőjüket, 
oltalmazójukat, megváltójukat fogják feltalálni. És hogy 
valóban az volt, érezte azt legkiválóbb apostola is, a 
mikor e szavakat írta le: Krisztusban nincs sem férfi, 
sem nő. Befolyása alatt formálódták a Máriák, érezték 
a Márthák, hogy csak egy dolog szükséges nékiek is; a 
szegények könyei hirdetik Tabitha dicséretét és Lvdia 
szavait az evangélisták és Priscilláét buzgó családanyák. 
De a nők egyszersmind az apostolok hű barátnői és se-
gítő-társai ; a Lyddák és Chloék képezik hires keresztyén 
gyülekezetek középpontját és a Loi's-ok és Kunicé-k olyan 
asszonyokká és anyákká váltak, milyeneket az ó-korban 
hasztalan kerestünk. Nem is csoda, mert a jelszó, a 
melynek égisze alatt alapíttatott a keresztyénség e földön 
ez vol t : minden ember egyenlő, mindnyájan egy atyának 
gyermekei vagyunk. Mi más egy ilyen jelszó, mint felhí-
vás folytonos harcra a gyengébbnek az erősebb, a nőnek 
a férfi, az embernek az ember által való lenyomása 
ellen ? És ebből áradt ki mind az az áldásos változás, 
a mely a nő sorsáról való felfogásban lassanként előál-
lott és ennek a következése volt a nő társadalmi állásá-
nak minden olyan változtatása és javítása, a mely kívá-
natos vala s mit korunkban hova-tovább. mindinkább 
szükségesnek ismernek el. 

Nagy volt a befolyás, »a mit a keresztyénség a nő 
sorsára, életére, becsülésére gyakorolt. Mint szabadítója 



lépett fel. S az ó-kornak a mai keresztyén társadalom-
mal összehasonlítása arra a meggyőződésre juttat el, hogy 
a keresztyénség lételének XIX. évszázada alatt a női 
élet mezején is csodákat művelt. De feladata még nincs 
bevégezve; e téren még ma is kell tévelygésekkel küz-
denie, előítéleteket kiirtania. Az az eszmény, mely a keresz-
tyén elvből következik, még nincs elérve; s korunk, hiva-
tása, hogy az ideált megvalósulásához közelebb hozza. De 
hát mi az az eszmény, mely a keresztyén elv folyománya 
a nő jogaira és hivatására nézve? Mivé lehet, mivé kell len-
nie a keresztyénség szellemében ? Ez a kérdés is fontos arra. 
hogy vizsgálódásunk tárgyává tegyük. A nő társadalmi, 
családi, vallásos és egyéni életét egymásután fogjuk tár-
gyalni. 

Milyen legyen a nő társadalmi élete a keresztyén-
ség szellemében ? Azt hiszem, e kérdésre jobban megfe-
lelhetünk Jézus szavaival: Mit Isten egybekötött, az ember 
el ne válaszsza. — Jézus a természetnek és természetes-
ségnek, egyszerűségnek és igazságnak volt barátja. Azt 
akarta ő, hogy minden a maga természete szerint és 
mindenki abban a körben, a melyhez tartozik, hasznosan 
és lehetőleg boldogan éljen. S ha ez így van, akkor 
keresztyén szempontból csak betegségnek Ítélhetjük ko-
runknak azt a szellem-irányzatát, mely a férfi és nő 
lelki sajátságai, képességei között minden különbséget 
figyelmen kívül látszik hagyni és a nőnek a társadalmi 
életben mindazokból részt kiván juttani, a mik a férfit 
illetik. — Vagy nem mindenfelől hallunk-e hangokat 
hogy minden pályát és foglalkozási ágat meg kell a nők 
számára nyitni ? Cselekvőleg léphessenek fel államban 
és egyházban ; a polgárok bizalma népképviselőkké választ-
hassa őket; egyetemeken professzori kathedrát nyerhes-
senek és mint a tudománynak és művészetnek, iparnak 
és kereskedelemnek képviselői érvényesülhessenek. —Dob-
janak félre minden aggodalmaskodást; régi formák és 
szokások által.ne zavartassák magukat. Legyenek szaba-
dok, — egészen egyenlők a férfiakkal. — Szomorúan 
nézne ki a társadalom, ha az ilyen nézetek általánosan 
elterjednének. A természetellenesség venné kezébe a kor-
mánypálcát ; a szabadság szabadsággá válnék ; a nő 
megszűnne nő lenni. És a miképen kárhoztatják a nőtlen 
életet, ép úgy visszataszítónak fognók találni a férfi-nők 
túlbőségét, kik mindazt, mi kedves és vonzó bennük, 
levetkőznék ; kiknek merevsége, szegletessége ellenszenv-
vel töltené el keblünket és a kik, midőn minden nőies 
fölé emelkednének, megtagadnák nemüket, elvesztenék 
legékesebb koronájukat. De ezzel azt mondjuk-e, hogy a 
nő vesszen el a társadalmi életre nézve; éljen magányban 
s folytonosan kolostorszerü életet ? Minő szép tehetségek, 
minő gazdag erők szunnyadnak egy női szívben! Elte-
mettessenek-e, a nélkül, hogy a társadalmi életnek használ-
tak légyen? Távol legyen tőlünk; — az ilyen felfogást 
maga a keresztyénség szelleme itéli el, az a szellem, a 
mely azt kivánja, hogy összes tehetségeinkkel szolgáljunk 
másoknak. Ellenkezőleg nem az igazi keresztyéni elvből 
folyó-e, ha a nő, kinek nincs meghatározott köre, a hol 

dolgozhasson: alkalmat keres, hogy maga-magát fentartsa 
és hasznossá tegye, a mint csak tudja? Nem fényoldala-e 
századunknak, hogy mindent megtesz azoknak a válasz-
falaknak a ledöntésére, a melyek eddig megakadályozták 
a nőt abban, hogy kezeit akadálytalanul kinyújthassa és 
szellemének szárnyaival szabadon felrepülhessen? —Hány 
alkalmat lelhet a nő, hogy másoknak áldására váljék? 
Hány hivatást választhat, a mely épen életútjába esik 
és a melynek gyakran jobban meg tud felelni mint a 
férfi ? ! — Miért szégyelné egy nő, ki Istentől világos 
értelemmel van megáldva, kortársait oktatni és így befo-
lyást gyakorolni a következő nemzedékre? Miért találna 
nehézséget abban, hogy a szenvedő, beteg 'emberiséget 
gyógyítsa, épen ő, ki e végre Istentől oly kiválólag meg-
áldatott önfeláldozó szeretettel, könyörüleltel és türelem-
mel ? Miért volna nevetséges, ha egy nő, ha arra magá-
ban hivatottságot érez, az orvosi pályára lép és így akarja 
kamatoztatni a reábízott talentumokat? Bizony sokan, 
kik most haszontalanul töltik el napjaikat, ily módon 
megmenekülnének attól a szomorú érzéstől, hogy ők tulaj-
donképen csak a társadalom ballasztját képezik. Sokkal 
jobban tennék az ilyenek, ha valami hasznos munkakört 
keresnének maguknak, mintsem hogy ifjúságukat mit sem 
érő illúziók között vesztegessék el, mintsem hogy légvá-
rakat építgessenek, a mik soha meg nem valósulhatnak, 
és azon szomorkodjanak, hogy nem tölthetik be rendel-
tetésüket, mert — természetesen — az évek multával 
férjhezmenetelük esélye mindig kedvezőtlenebbé válik. 

Hollandból fordította : Csűrös József, 
(Vége köv.) n.-almási ev. ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
A ref. énekeskönyv megújítása. 

E lapok 25-ik számában közölt felhívásomra a fen-
tebbi címen tett némi megjegyzéseket Szentkúti Károly úr. 

Ő ugyanis azt mondja, hogy az irodalmi foltozás 
nem lehet lelkesítő az irókra, miután Programmunk sze-
rint az énelcügyi bizottság nem kiván egyebet, csupán a 
meghagyandóul itélt 102 darab dicséretnek nyelv- és 
verstani kiigazítását. 

Ez az állítás elnézésen alapul, mert Programmunk 
14-ik lapján nemcsak az új dicséretek szüksége, hanem 
még az is megjelöltetik, hogy mily természetű új darabok 
irása volna kívánatos. De én is a 25. számban közölt fel-
hívásom 2. pontja alatt világosan megírtam, hogy új da-
rabokat várok. Az énekszerzőknek, a kik a foltozási 
munkát restellik, bőven van tehát módjuk új darabok 
írására és ba ezek a régieket felül fogják múlni, bizo-
nyára inkább ezek fognak fölvétetni az új énekeskönyvbe, 
mint az esetleg gyöngébb régi darabok. 

A munkálkodás akadálváúl tünteti fel Sz. K. úr 
annak bizonytalanságát is, mondván, hogy felhívásomban 
csak 68 darabot jelöltem meg, holott Programm 102 dicsére-



tet mond meghagyandónak. Erre nézve azt a tájékozást nyújt-
hatom hogy 1. szükségtelennek láttam azon kisebb, főleg 
invokációi énekeket kijelölni, a melyek mostani alakjuk-
ban is használhatók, avagy azokat is, a melyek a szerkesz-
tés alkalmával egy-két tollvonással megigazíthatok, 2. né-
hány darabot ezúttal azért nem soroltam fel, mert azokat 
javított alakban már bírom, némelyiket több példányban 
is. Azonban sem egyik, sem másik körülmény nem gátol-
hat senkit abban sem, hogy szabadon válaszszon az egész 
102 dicséret között, sőt abban sem, hogy még a kiha-
gyásra ítélt dicséretek közül fel ne dolgozhassa, vagy 
motívumul fel ne használhassa a neki tetszőket, mert 
Programmunk szerint, a dicséreteiméi sincs lázárva az, 
hogy a kihagyandókul megjelölt szövegeli egyáltalában 
nem volnának felhasználhatók. 

Igazán széles tér és teljes szabadság van tehát a 
munkára, hanem az azért mindig igaz, hogy ez a munka 
bizonytalan. Hát bizony akár új darabot írunk, akár fol-
tozgatunk, egyelőre nem tudhatjuk, hogy nem hiába vág-
juk-e a levegőeget. Ezt én sem tudhatom; a ki a vezetési 
és intézési teendőkön kivül több évi fáradságot áldoztam 
már ennek az ügynek. Eddigelé 100 zsoltárt magam írtam, 
új darabom is van egynehány; kompilációm, vagy ha 
tetszik, foltozásom is van vagy 30 darab és én még sem 
kérdezem: vájjon nem hiába dolgoztam-e ? Nem, mert 
lelkem sürgetéséből dolgoztam. Úgy hiszem azért, hogy 
bárki másnak is csak saját lelke, ügybuzgalma, hivatá-
sának érzete adhat legfőbb ösztönt a munkára, melynek 
méltó jutalma lehet az is, ha csak egy-két darabja be-
juthat valakinek az új énekeskönyvbe. Az anyagi juta-
lomról nem is szólok, a mely biztosíttatik a szerzők 
számára. 

Sz. K. úr azon megjegyzésére, hogy három olyan 
darabot is megjelöltem, a melyek a Programmban a ki-
hagyandók közé soroztattak, azt a helyreigazítást adom, 
hogy részben ezt is e lnézte/mert a 8. dicséret a 90., a 
112. dicséret a 139. szám alatt van följegyezve a meg-
hagyott és javítást igénylő dicséretek között; tehát csupán 
a 104-iket vettem ki a kihagyásra ítéltek közül, ezt pedig 
azért tettem, mert ennek a 3., 4. versét az első versnek 
alkalmas megjavítása mellett, jónak tartom és eredeti jegy-
zékünkben ez így is jelöltetett meg, azonban a Programúi-
ból elnézésből kimaradt. 

Egyébiránt, annak bizonyságául, hogy én a foltozási 
munkát nem restellem, talán másoknak is buzdításul egy 
pár ilyen darabot itt is közlök, sőt közlök egy kompilá-
ciót is megfigyelés végett, de azon kijelentéssel : azon 
örülnék legjobban, ha az én munkám mind hiábavalónak 
bizonyulna, tülszárnyaltatva szebb és jobb énekek által! 

Fejes István, 
az egyetemes énekügyi bizottság 

elnöke. 

Ének kísérletek. 

Az I. sz. a. olyan igazítást láthat az olvasó, a mely 
az eredeti ének kompozícióját teszi kerekdedebbé és a 

hogy-on kezdődő utolsó versszakot kiküszöböli, annál is 
inkább, mert utóénekül többnyire az utolsó versszakokat 
énekeljük, a minél fogva az énekszerzőnek ügyelnie kell, 
hogy a versszak némileg magában állónak látszék. 

A II. sz. a. a Kleist-íéle hosszadalmasan festő éne-
ket mutatom be rövid, általánosított alakban. 

A III. sz. a. Egy elavult darabot csupán motívumul 
használok fel s azt szép dallamra teszem át. 

A IV. sz. a. Arra mutatok példát, hogy költőink 
vallásos darabjait is alkalmasan fellehet használni, azok-
nak akár alaki, akár eszmei motívumából. így én Ber-
zsenyi Fohászkodását is felhasználtam. 

I. 

1. Dicséret. 
(Horváth Ádám éneke.) 

A nagy király jön, hozsánna ! hozsánna ! 

Zeng a kiáltás előtte, u t á n a ; 

Zöld ágakat szeldelnek út jára , 

Békességet hoz népe j a v á r a ; 

Áldott, a ki jött az Úrnak nevébe' , 

Általa léptünk az Isten kedvébe, 

Békesség ott fenn a mennyországban. 

Áldott az Isten a magasságban ! 

Oh ! lelki ország, Istennek országa, 
Mily édes ebben Jézus királysága ! 
Szelid, szegény ez és alázatos, 
De nagyhatalmú és csodálatos ; 
Igaz ez és a bűntől szabadító, 
Poklot és halált egyiránt hódító, 
Vasvesszővel bírja ellenségét, 
De szelíden őrzi örökségét. 

Ó h ! áldott Jézus, ki birsz a világgal 
Jöjj mi hozzánk is alázatossággal, 
Tégy tulajdon népeddé bennünket , 
Vezéreld jóra egész é l tünket ; 
Áldott királyunk, lelkeink királya, 
Jöttödet néped ma is várva-várja , 
Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal 
S terjeszd országod d iada lommal! 

A nagy király jön, hozsánna, hozsánna ! 
Zengjük, kiáltsuk előtte, u t á n a ; 
Hintsük be ú t já t mi is zöld ággal 
És ünnepel jünk szent buzgósággal, 
Dicsőség legyen az Isten Fiának. 
Áldás, békesség az égi királynak, 
Hogy vele mi is, kiket megváltott, 
Bírhassuk egykor a mennyországot! 

Fejes István. 



68. Dicséret. 
(Kleist-Lengyel József u tán) 

Nagy az Úr, ki fényes házát építette 
Ott fenn a számtalan egeknek felette, 
Hol sok ezer napok fényesítik pitvarát, 
A magasság s mélység határozzák udvarát , 
Ráül, mint szekérre, a mennydörgő felhőre, 
Villámlást bocsátván lovagok helyt előre. 

Megzendül eló'tte az egész természet, 
Napkelet, dél, észak és a napenyészet, 
Erdők, mezők, bércek dicséretére kelnek, 
Hatalmát, fenségét zengik a nagy Istenek; 
Jöjj hát te is, ember, te remeke a földnek, 
És okos lelkeddel magasztald te remtődet ! 

Egyszer se fogjon úgy a nap futásához, 
Egyszer se jusson el úgy ágyas házához, 
Hogy Őt ne dicsérjed a jkadnak hangzatával, 
Szavad összecsengvén a természet szavával ; 
Ez hív fel téged is buzgó hálaadásra, 
Meghatván lelkedet a menny és föld látása. 

Mennyen, földön mindent Isten keze forgat, 
Fénynyel ő éleszti a napot és holdat, 
Esővel, meleggel ő táplálja a földet 
S kit teremtett, annak fentartója is ő le t t ; 
Ez a kegyes atya nem vet hát engem is el, 
Sőt hűséges volta rólam is gondot visel. 

Tartsd meg, óh Úristen, gondodat számomra, 
Nem szükséges egyéb én boldogságomra; 
Én pedig hálával tekintek rád az égba. 
Ki ott fent lakozol az örök dicsőségbe', 
Imádom szent neved, betelve félelemmel 
És dicséretedet egygyé teszem él temmel! 

Fejes István. 

III. 

Vasárnapi ének. 
73. dicséret Szegedi K. István használatból kiment éneke helyett, 

a 137. dicséret dallamára. 

Jövel óh Szentlélek Isten, 
Szent igéd ránk ú j fényt hintsen, 
Új. fényét a tiszta hitnek, 
Mely ragyogjon, mint szövétnek, 
Hogy láthassuk azt az utat, 
Mely minket a mennybe ju t ta t . 

Sötét útra könnyen tér el, 
Kit a vallás nem vezérel, 
De a hittel megszentelve, 
Istent látja szív és elme 

S hogy útjáról el ne tér jünk, 
Maga Isten lesz vezérünk. 

A vallásnak szent igéje 
Tanít Isten szerelmére 
S ha az Isten lelke bennünk, 
Igaz utat könnyű lelnünk, 
Mert az istenfélő szívek 
A jóban is mindig hívek. 

Áldott lélek, Isten lelke, 
Minden jóra vezérelj te, 
Utainkra hints világot, 
Leikeinkben gyújts szent lángot, 
Hogy a fényes mennyországban 
Meglássuk Istent mindnyá jan! 

Fejes István. 
IV. 

Estveli ének. 
A. 35. zsoltár dallamára. Arany János refrénje motívumaiból. 

Hála Isten, estve van már, 
Fáradt testre nyugalom vár, 
Szívem, immár te se csíiggedezz, 
Míg az éjnek árnya elfedez ; 
ím ' az édes, csöndes álom, 
Istentől száll angyalszárnyon, — 
Kezeinket összetéve, 
Imádkozzunk, Istent kérve ! 

Isten őrzi álmainkat, 
Ez a hit az, mely megnyugtat, 
Leikeinknek drága kincs e hit, 
Bízni és remélni megtaní t ; 
E hit nélkül testünk, elménk 
Nyugodalmát föl nem lelnénk, — 
Kezeinket összetéve, 
Imádkozzunk, Istent kérve ! 

Megnyugodni istenedben, 
Bízni bármi küzdelmedben, 
Az intsen, a ki most az éjet 
Gondjával átvirrasztja véled; 
Sötétben is ő van velünk 
S ő hozza fel új reggelünk, — 
Kezeinket összetéve, 
Imádkozzunk, Istent kérve ! 

Hála Isten', estve van már, 
A hívekre nyugalom v á r ; 
A ki fáradt Istenben bízva, 
Az éjjelét is ő rá bízza. 
Édes álom, csöndes álom, 
Szállj reánk hát angyalszárnyon, *— 
Kezeinket összezárva, 
Imádkozzunk, istent áldva ! 

Fejes István. 



MISSZIÓÜGY. 
Egy hittérítő társulat 100 éves jubileuma. 

A londoni »Egyházi missziói-társulat* (Ghurch mis-
sionary Society), mely 1799. április 12-én alakult meg, ez 
év április havában tartotta meg alapításának 100 éves 
jubileumát. Ennek az evangéliumi misszió-társulatok között 
legnagyobb és leghatalmasabb társulatnak ünnepe olyan 
nagyszabású volt, hogy a vallásos érzelmek nagyobb-
szerü nyilvánulásához hozzászokott londoniak között is 
feltűnést keltett. 

Az ünnepre való előkészülést még három évvel ez-
előtt megkezdték. Egészen angolosan. Nem azzal, hogy 
pénzt igyekezték volna szerezni fényes ünnepségekre, 
dús lakomákra: hanem azzal, hogy fokozottabb munkára 
serkentették az egyesület összes tagjait. Külön bizottságok 
alakultak a munka fokozására. Jól fel is használták a 
három évet, a mint a később közlendő adatok mutatják. 

Egyik bizottság azt tűzte ki feladatául, hogy az ér-
deklődést a misszió régi híveinél fokozza; kik még nem 
érdeklődtek a dolog iránt, azoknál pedig felkeltse. A nagyobb 
városokban felolvasó gyűléseket tartottak, ima össze-jövete-
leket rendeztek, röpiratokat szerfelett nagy mennyiségben 
terjesztettek el. Vándormissziói kiállítást állítottak össze, 
segítségül hívták a laterna magikát is s ennek kíséreté-
ben tartottak missziói előadásokat. Kiadták E. Stocknak, 
a miszió titkárának háromkötetes munkájá t : a »History 
of the Church Missionary Socieiy«-t. Külön bizottság ala-
kult a gyermekek számára, kik 1896-ban az »Exeter 
Hall«-ban tartott egy meetingen több mint 3000-en jelen-
tek meg. 

De a fáradság meg is termette a maga gyümölcsét. 
Szép bizonysága ennek az az 1700 imarösszejövetel 
(prayer meeting), melyet az utolsó három év alatt tar-
tottak az egyesületért. Meglátszott a fellendülés az anya-
giakban is. 1896-ban a társaság bevétele 5.370,000 márka 
volt, 1898-ban pedig 6.600.000. Megnövekedett azoknak 
a vagyonos tagoknak a száma különösen, kik maguk tar-
tanak el egy-egy hittérítőt. Úgy hogy az ilyenek száma 
az előkészületi három év alatt 82-vel szaporodván, ezek 
összesen 200 misszionárius tartásának a költségét viselik 
az egyesület helyett. Azonkívül gyűjtöttek még egy elő-
készületi alapot, mely ez év március végén 925,000 már-
kát tett ki. 

Maga az ünnep folyó év április 9-dikétől 15-dikéig 
való napokban folyt le Londonban s olyan jól sikerült, 
hogy még a legvérmesebb reményeket is túlszárnyalta 
a valóság. Dacára a kellemetlen áprilisi időnek, ezerek 
és tizezerek siettek Londonba résztvenni az ünnepségek-
ben. Valami bámulatos ügyességgel volt ez a dolog ren-
dezve, úgy, hogy legkisebb részletében is tökéletesen 
sikerült. S még sem volt semmi csinált a dologban, de 
minden szóból és tettből az a vallásos lélek sugárzott 
ki, mely a társulatot eleitől fogva jellemzi. Nem esett 
ott szó embereknek dicséretéről, nem égettek ott tömjént 

az emberek saját hiuságuknak, hanem igazi evangéliumi 
szellemben adtak számot dolgaikról, az Úrnak adván érte 
dicsőséget. »Nem nékünk, Uram, hanem nevednek adjad 
a dicséretet®, ez csengett az egész ünnepélyen keresztül. 

A különféle ünnepségek egy teljes hetet vettek 
igénybe. Április 9-én, vasárnapon, a szt. Pál templom-
ban és a Westminster apátsági templomokban tartott 
isteni tiszteletekkel vette kezdetét a tulajdonképeni jubi-
leum. A különféle gyűlések pedig eltartottak szombat 
estig. Átlag minden napra három gyűlés esett. Reggel 
délután és este egy-egy. De ezek a gyűlések olyan érde-
kesek voltak, hogy egyáltalán nem fárasztották ki a 
közönséget, minek fényes bizonyítéka volt, hogy nem 
egyszer kelle párhuzamos üléseket tartani, bár London 
legnagyobb termeit: az Exeter Hall-t, a Royal Albert Hall-t 
és a Queen-s Hall-t használták és még a hét végén min-
dig szorongásig megteltek a termek. Csak úgy ömlött a 
legkülönbözőbb társadalmi állású emberek sokasága ezekre 
az összejövetelekre. A püspökök, élükön a canterbury-i 
érsekkel, élénk és tevékeny részt vettek valamennyi ülésen. 
Magas állású államférfiak, a parlament kiválóságai, a 
fényes öltözetű tábornokok tették élénkké a papok sötét 
tömegét. Maga Salisburv, ki akadályozva lévén, meg nem 
jelenhetett, szerencsekivánatait elküldte. A napilapok hasáb-
számra hozták a közleményeket az ünnepről; egyáltalán 
megtettszett, hogy mennyire érdekli az egész nemzetet 
a dolog. 

Nagy általánosságban itt adjuk a programmot. mu-
tatóul, hogy miként ünnepel egy nagy nemzet általa na-
gyoknak elismert eszméket és törekvéseket. 

A hétfői napot imára és hálaadásra szentelték. 
Reggel úrvacsora, este pedig ünnepélyes hálaadó istentisz-
telet volt a Pál templomban hol is a canterbury-i érsek 
tartotta a szent beszédet. A keddi nap a visszaemléke-
zés napja volt. A tartott három gyűlés thémája volt: 
1. a misszió haladása 100 év alatt, 2. az ezen idő alatt 
alkalmazásba vett methodusok, 3. a hazai misszióélet fej-
lődése ezen 100 év alatt. A szerdai nap volt tulajdon-
képen a központ, a mikor az Exeter Hall-ban és az 
Albert Hall-ban tartattak összejövetelek az alapítás emlé-
kére. A csütörtököt más missziói társulatoknak szentelték, 
könyörögvén értük. Pénteken a jövendő feladatairól elmél-
kedtek. Végre szombat a gyermekeké volt kiknek az Al-
bert Hall-ban rendeztek egy Childrens meeting-et. Boldog 
gyermekek, kik; efféléken növekesznek nagyra. 

Az elhangzott sok érdekes és tanulságos beszédet 
sajnos, mind nem közölhetjük, de álljanak itt közülök az 
alábbiak mégis. 

Az egyik ünnepi szónok, Northbrook lord, egykor 
India alkirálya, a többek közt így szólt: »Hogy mi célból 
volt szabad nekünk Indiában akkora birodalmat megépí-
t en i? Száz éve tartjuk fenn ott a Pax Britannica-t, terjeszt-
jük nyugot civilizációját, építünk vasutat, csatornát, beren-
deztük az igazságos közigazgatást. Miért? A költővel 
felelek rá: Azért, hogy üdvös tanítással igazságra vezes-
sük a népet, tévelygésből biztos ismeretre, hogy így 
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Istennek tudjon igazán szolgálni (Milton). S hogy ez 
megtörtént, az a missziótársulatok önkéntes vállalkozá-
sának eredménye. Figyelemre méhók e munkának szám-
beli eredményei is, de mi az ahhoz képest, hogy Indiában 
tényleg krisztusi eszmék hatják át az embereket ?< 

Lord Crenborne arról szólott, hogy Anglia területi 
növekedését csak az teszi megengedhetővé, »hogv azt 
hiszszük, miszerint népünk géniusza és hitbeli tisztasága 
a hozzánk csatolt népeknek a legdrágább adományt: 
Krisztust szerzi meg*. 

Ilyen és ezekhez hasonló beszédek hangzottak el 
az ünnepi hét alatt, igazán igazságnak és életnek beszé-
dei. Ki ne hallgatta volna örömmel? 

Még csak két dolgot legyen szabad említenem. Az 
ünneplő társaság a lefolyt száz év alatt 1997 misszioná-
riust és híttérítőnőt alkalmazott, elköltött pedig 180.000,000 
márkát. Ez csak egyetlen társaság. Mikor érjük mi utol 
őket, emberben, pénzben, de kivált lélekben ? 

Grotius. 

K Ü L F Ö L D . 

Adalékok az ausztriai reformáció 
történtéhez. 

II. 
Ily cím alatt emlékeztem meg múltkori cikkemben 

a protestáns énekesekről, kik oly nagy Intással voltak 
az üj hit terjesztésére. Mint Némethonban Sachs János 
(Hans Sachs) »a wittenbergi fülemile« példája után in-
dulva, itt is énekes iskolák keletkeztek, melyek müveikkel 
a reformációnak az utat egyengették és terjedését előse-
gítették. 

Az új hit erős oszlopaivá váltak azonkívül a lel-
kes prédikátorok, kik élő szóval és Írásban bátran hirdet-
ték az istenigéjét. Az isteni tiszteletet pedig meg az is-
kolai tanítást is az ev. tanfogalom szerint rendezték be 
oly fényes eredménynyel, hogy Ausztria lakosainak alig a 
20-ad része maradt hü a kaih. hithez a XVI. század kö-
zepe táján. 

Speratus Pál Kremshen, Yps melletti Waidhofenben, 
Lajta melleti Bruckban, Badenben és Alsó-Ausztria számos 
községeiben sikerrel hinté el az evangélium magvát. Szóno-
kolt Cseh-Morvaországban, Sziléziában, Salzburgban, sőt 
1522-ben Bécsben is. Itt börtönbe vetették, melyből azonban 
szerencsésen kiszabadult és meg nem törve különösen a 
morva lglauban folytatá reformátori tevekenységét. 
Majd újra elfogták és a máglyára ítélték. — Büntetése 
azonban számkivetésre változtatott át. Wittenbergába 
kerülvén, Luthernek kedvence lett. Későbben Polianderrel 
együtt poroszország reformációjának alapját vetette meg 
és 1554. meghalt mint Pomerán szuperintendens, Spera-
tus nem csak élő szóval, de számos nyomtatásban megjelent 
énekkel és prédikációval is hatott az új irány terjeszté-
sére. A mi Luther éneke »Ein' feste Burg ist unser Gott* 

Némethonban volt, az volt Speratus éneke: »Es ist das 
Heil uns kommen her« Ausztriában, mely még ma is disze 
az ev. énekeskönyveknek. Prédikációit a bécsi egyetem 
theologiai fakultása akarta megcáfolni, de sikertelenül, 
mert az új tan feltartóztathatatlanul hodította meg a lel-
keket. 

Speratus szerepét még fokozott mérvben töltötte be 
Mathesius János Csehországban, ő a szász Rochlitzben 
született június 24-én 1504-ben. Mint a magyarországi Ser-
pilius, Dévai Büó Mátyás, Stöckel Leonhard, úgy ő is 
Luther házánál talált ellátást. Mint az új tan szolgája: 
a csehországi Joachimsthal iskolájában alkalmaztatott 
1532-ben. 1540-ben még egyszer visszakerült Lutherhez 
ugyan, de már 1542-ben újra Joachimsthalban találko-
kozunk vele, hol Steude lelkész visszalépésével 1545-ben 
év. lelkészszé választatván, új állásában 20 évig műkö-
dött. 1565-ben október 7-én költözött el az élők sorából. 

Ezen 20 évi papi működése alatt hivatalos teendőin 
kivül hathatósan működött, közre az evangélium megszi-
lárdítására és terjesztésére szóval, Írásban és tettel. Közép-
pontja lett az evangéliumi mozgalomnak. Nemcsak Her-
mann Miklós és Frank Gáspár joachimsthali lelkészek, 
de még Major János wittenbergi költő és theologus, 
Coronius Illyés bécsi — és Fischer Samu jénai tanár 
ő benne látták mesteröket és élő példájokat. Irodalmi 
tevékenysége és különösen szent beszédeiben halála után 
is követendő példát találtak különösen Zimmermann Félix 
joachimsthali, Deucer János schlaggenwaldi, Killer Urbán 
tetscheni és hoeneggi LLoe Mátyás, ki mint tehetséges 
lelkész Prágában élesen kikelt a katholikusok és általá-
ban a máshitüek ellen. 

Irodalmi működését tekintve, legnagyobb köztük 
Mathesius. Több mint 1500 prédikációt hagyott maga után. 
Ő volt az első, a ki Luther életrajzát megírta, melyet a 
wittenbergi egyetemnek ^jánlo't. Sareptá-jában theologiai 
és világi ismereteket egyesített községe számára. Halotti 
beszédei és házasságkötési prédikációi az akkori idő szo-
kásaira és kultúrtörténetére nézve is igen értékesek. Min-
denek előtt theologus volt. ki Luther meliett lelkesült és 
az ő nyomdokaiban járt. Mint Luther, úgy ő is a más-
hitüeket keményen támadta, de a családra is akart hatni, 
tanítóknak, szüléknek, cselédeknek szoros útmutatásokat 
adván, miheztartás végett. Az asszonytól különösen három 
erényt kívánt: hogy nyájas legyen, jól tudjon bánni férjével 
és a hallgatásban mester legyen. A gyermekáldás szerinte a 
család fénylő napja. A barátság nagy szószólója és pártolója 
volt nem csak elméletileg számos irataiban, de még gya-
korlatilag is. Háza mindég nyitva "volt számos barátjai 
előtt; Melanchton, Jónás Justus, Cruciger, Major György, 
Eber Pál, Cammerarius és sok más vendég és barát láto-
gattak el Mathesiushoz Joachimsthalba. Az emberek gyar-
lóságai iránt elnéző, csak a hazugságot és a csalfaságot 
gyűlöli egész szívvel. 

Az ártatlan örömektől nem zárkózott el, vallván: 
*Wir sollen Nachsicht üben, wenn mássige und bescheidene 
Leyte in Hitze, Müdigkeit, Jammer und Betrübniss ein 



Ráuschlein erwischen, oder auch zur Zeit ihrer Leibes-
nothdurft und Gesundheit halber etwas über die Schnur 
hauen.< Gazdagságra mit sem ád, a tudomány legfőbb 
kincse és azért a könyveket nagyon becsüli, melyekből 
megszerezhető a tudomány. Az olvasmány mellett a zenét 
is kedveli. Az idő szokása szerint orvosi ismeretekkel is 
rendelkezett és azokat értékesítette a szenvedő emberiség 
javára. Művei még most is, 300 év után, újabb meg újabb 
kiadásokban jelennek meg. A joachimstháli városházán 
mai napig is látható egy emléktábla, melyen arany betűk-
kel van bevésve, hogy mit mivelt Mathesius ebben a híres 
bányavárosban. 

Kit történetesen útja Csehországba vezet Joachimsthal 
közelébe, ne mulaszsza el az emléktábla megtekintését, 
Mathesiusra kegyelettel emlékezvén vissza, kinek a refor-
máció és a tudomány oly sokat köszönhet és a kinek 
életén beteljesedett Kölcsey szava: »Hirt és dicsőséget 
vadászni hiúság. A való nagyságnak épen úgy követke-
zése a hír," mint jámbor léleknek a becsület : kereset nél-
kül jön. 

Weber Samu. 

N E K R O L O G . 

T ó t h S á m u e l . 
1814?—1899. 

A nagy-majláthi egyszerű, de barátságos és gaz-
dája vendégszeretetéről híres paplak feketébe öltözött. A 
jó gazda nincs többé: elment ahhoz, a kit 52 éven át 
buzgó hittel hirdetett; elment szeretett Jézusához. 

Hosszú pályáját igazi hitbuzgósággal kezdte meg, 
mint segédlelkész Tisza-Füreden 1842—44-ig, majd Makón 
folytatta 1844—48-ig. Igazi lelkészi működése azonban 
akkor kezdődött, mikor a nagy-majláthiak meghívták őt 
első rendes lelkészüknek 1848-ban. 

Ez időtől fogva 1899. június 24-én bekövetkezett 
haláláig itt szolgálta az Istent. S valóban erős lélekkel 
szolgálta, mert a nagyon is szegény, akkor települő köz-
ségben, melynek, azt lehet mondani az Isten volt min-
dene : bizony nagy szükség volt a biztatásra, erősítésre. 

Innen azonban kitörvén a szabadságharc, nemso-
kára elhurcolták a németek s midőn megtudták, hogy 
pap, kényszerítették, hogy tartson beszédet a tiszteknek, 
ezáltal is megalázni akarván ő t ; azonban ő félelmet nem 
ismerve, olyan magyar szellemben beszélt, hogy e miatt 
bántalmazásokat kellett szenvednie. • 

A szabadságharc leveretése után kezdődött igazi 
hazafias működése s ő el is találta a magyar szellem erős-
bítésére az igazi utat azzal, hogy felállította a jelenleg is 
virágzó s a környéken kiváló nagy-majláthi népiskolákat 
s azokat vallásos, hazafias szellemben vezette most be-
következett haláláig. 

Azonban a köztiszteletet, melylyel körülvették hívei, 
barátai, ismerősei, nem csupán az iskola körül szerzett 
érdemei és tett munkálkodása által érte el, hanem különö-
sen azzal, hogy a szeretetet nemcsak hirdette, hanem cse-
lekedte is, minden égő sebet gyógyítani igyekezvén majd 
részvéttel, majd segítséggel. Egész életében, azt lehet mon-
dani, megtestesült szerénység és szeretet volt. A szeretet 
gyakorlásában segítette őt neje, majd, a midőn 22 évi 
együttlét után őt elvesztette, gyermekeiben keresett és 
talált lelkesedést a szeretet hirdetésére. 

Gyermekeit rajongó szeretettel velte körül, két leá-
nyát az anyai kéz hiányában is példaadó szeretettel 
neveltette s bár igen édes lett volna reá nézve, ha köze-
lében maradnak, mégis a szeretetet tartva szem előtt, 
egyiket a budapesti ref. főgimnázium jelenlegi igazgató-
jához, másikat a békéscsabai városi mérnökhöz adta nőül. 

Nyugalmát nála is többször megzavarta az élet, mert 
9 gyermeke közül különösebb sebet ütött lelkén legidősebb 
fiának halála, a kit akkor vett el az Úr, midőn elvégez-
vén a theológiát, segítségére lehetett volna az Isten, ige 
hirdetésében a megtört agg apának. 

Ettől kezdve mindindább fogyott munkakedve, csak 
fiatalabb munkatársait buzdítgatta a vallásos érzés neve-
lésére — s így csendes nyugalmában érte utói a halál 
85 éves korában és csak ezzel okozott gyászt, szomorú-
ságot N.-Majláth község derék magyar népének, a mely 
gyászban sietett is a község részvétét kifejezni a hátra 
maradt családtagoknak; a politikai község Gulyás Domo-
kos jegyző vezetése, az egyházközség Vas János gondnok, 
a tantestület pedig Kálnay Albert tanitó vezetése alatt. 
A kölcsönösen érzett veszteség alig talált szavakat, csak 
könyekhen nyilatkozott meg. A családtagok koszorúi 
mellé az egyház is néma fájdalommal tette le az övét. 
»Az egyház szeretve-tisztelt lelkipásztorának!« 

Temetése f. hó 26-án folyt le a környék több ref. 
és ágost. evang. lelkésze, továbbá a vidék részvevő intel-
ligenciája jelenlétében, a mikor is a templomban nt. Papp 
Imre hódmező-vásárhelyi ref. lelkész mondott Luk. IX.: 
3 alapján megható és az egész, hű lelkipásztorától búcsúzó 
gyülekezet mély megindultsága mellett beszédet; ugyan-
csak a templomban mondta el Nagy Vince budapesti 
I. éves theologus »Egy öreg pap halálára« című alkalmi 
költeményét — a temetőben pedig nt. Nagy Károly kovács-
házi ref. lelkész tartott igazán hatásos síri búcsúzót. 

Ki az Úrnak 52 évig hűséges szolgája volt, ki 
gyermekeit önfeláldozásig szerette : az nem halhatott 
meg, csak aluszik s emlékezete élni fog szerettei szívében 
örökké. 

Áldás emlékére! 
Nagy-Maj lát h. 1L A. 



IRODALOM. 
** A szeretetről . Beszédek gyermek-istentiszte-

letekre. írták s a debreceni ev. ref. főiskola oratóriumá-
ban elmondták: S. Szabó József, Eleit Lajos és dr. Nagy 
Zsigmond ev. ref. főiskolai tanárok; I. füzet. Ara 10 kr. 
Három egyházi beszédet tartalmaz a füzetke. Egyet az 
Isten iránti, egyet a szülők iránti s egyet az egymás iránti 
szeretetről. »Kettős cél vezetett« — mondják az írók 
előszavukban, — e beszédek kiadásánál. »Egyik az, hogy 
e füzetkének tanítványaink között való szétosztása, által 
a zsenge keblekben felköltött vallásos érzéseket állandósí-
tani óhajtjuk, másik az, hogy vallásos irodalmunknak e 
téren való fogyatkozásán szerény kezdeményezésünk által, 
tőlünk telhetőleg segíteni törekszünk.* Ügyes, lelkes beszé-
dek e füzetben megjelentek egytől egyig és kiválóan gyer-
mek értelemhez és érzelemvilághoz szabottak. Igazán 
örvendetes dolog, hogy az ifjúság valláserkölcsi élete iránt 
való érdeklődés ilyen alakban is nyilvánul. A debreceni 
kis diákoknak kívánjuk, hogy érdemes tanáraik még sok 
ilyen füzetecskével örvendeztessék meg az ifjúsági isten-
tisztelet barátait. 

** Az Akropol i sról , az építőművészet legnagyobb 
remekeinek színhelyéről készült legújabb felvételek bir-
tokába jutott most a magyar közönség. Három templo-
mot építtetett itt Perikies, a Parthenont, minden épületek 
közt a legtökéletesebbet, meiy valaha a föld hátán állott, 
az Ereehtheiont, és a várba vezető Propylaiákat. A Par-
thenon fölséges csarnoka ma rom, de romjaiban is a 
legnagyszerűbb alkotása az emberi tevékenységnek. Remek 
dór oszlopai több darabból vannak összeróva, de oly 
simán, hogy észre sem lehetett venni a toldásokat. Ma, 
mióta a törökök lőporraktárnak használták, felrobbant a 
csarnok, oszlopainak egy része darabokban hever szerte szét, 
de a még álló oszlopok összerovása oly pontos, hogy 
találkozásuk vonalába a legfinomabb angol tű hegye 
sem hatolhat be. Állítólag vízzel csiszolták ily simára 
össze. — Az építő művészet legnagyobb diadalát aratta 
e műben, de a legnagyobb számítások árán jutott hozzá. 
Oly megondoltan, a művészeti hatás annyi fogásával épí-
tették, mint eddig egy épületet sem. Lépcsői hossztenge-
lyük irányában domborúak, annyira, hogy ha valaki a 
egyik végén megáll, a másik végétől csak térdig látszik 
meg. Miért ? — Mert a hosszú sík vonal homorúnak tet-
szik ; azért a görögök domborunak faragták a lépcsőket, 
hogy épen egyenesnek lássanak. Az épület pompás képei 
a »Nagy Képes Világtörténet«-ben jelentek meg, melynek 
31-ik füzete e héten látott napvilágot. A 12 kötetre ter-
vezett nagy munkát Marczali Henrik egyet, tanár szerkeszti 
s a legkiválóbb magyar szakemberek irják. A II. kötet, 
mely a görögök történetéről szól, Gyomlay Gyula nevét 
viseli homlokán. Egy kötet ára 8 frt. Egy füzeté 30 kr. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Budapest, VIII., 
Üllői-út 18.) és bármely hazai könyvkereskedésben. 

** Előf ize tés i fe lhivás . Egy kötet Egyházi beszéd-
del lépek a nyilvánosság elé. A kötet 10—12 ívnyi ter-

jedelemben, folyó évi augusztus hó közepén fog meg-
jelenni. Tartalmaz 18—20 drb. ünnepi és közönséges 
alkalomra írt beszédet. Előfizetési ára bérmentes küldés-
sel 1 frt. Bolti ára magasabb lesz. Gyűjtőknek fiz gyűj-
tött előfizető után tiszteletpéldánynyal szívesen szolgálok. 
A gyűjtőíveket és előfizetési pénzeket címemre kérném 
küldeni, legkésőbb folyó évi augusztus hó 15-ig. Kecske-
méten, 1899. év június havában. Arany Gusztáv, ref. 
s. lelkész. 

E G Y H Á Z . 

A báes s z e r é m i ág. h ev. e g y h á z m e g y e június 
hó 20., 21-én tartotta évi rendes közgyűlését Belohorsshy 
Gábor főesperes és Rohonyi Gyula felügyelő elnöklete 
alatt. Világi elnök megnyitván a közgyűlést, üdvözli a 
a nagy számmal megjelent képviselőket, kik ezen meg-
jelenésükkel a vallásos érdeklődésnek és áldozatkészség-
nek adtak kifejezést. Üdvözli különösen a horvát-sziavon 
egyházak képviselőit'; örül, hogy azon .esetre, ha ezen 
egyházmegyéből el is válnak, a bányakerülelben mégis 
megmaradnak, testvéri szeretetben velünk egyesülve! A 
közgyűlésnek két főmozzanatát képezte a horvát-szlavon-
országi egyházak elválási szándékának bejelentése s az 
egyházmegyei tisztújítás foganatosítása. A közgyűlés, az 
1898. évi május 7-én szentesített horvát-szlavonországi 
protestáns vallástörvény határozmányai szellemében s zsi-
nati törvény 80. § a értelmében," elfogadta a szerémme-
gyei egyházak ama kérelmét, hogy önálló külön szerém-
megyei. ág. hitv. ev. esperességgé kívánnak alakulni s 
az elválási módozatok megállapítása végett ezen kérel-
mét pártolólag terjeszti fel a kerülethez s az egyetemes 
egyházi közgyűléshez, mi által az oly sok vajúdásokon 
keresztülment horvát-szlavonországi protestáns egyházi 
ügy befejezést nyerend s a szabad egyházi fejlődésnek 
Horvát-Szlavonország területén is megadatik a lehetőség 
a magyar hazafias elv sérelme nélkül! Megejtetvén a tiszt-
újítás, a régi egyházi elnökség egyhangúlag ismét meg-
választatott, lett pedig főesperes: Belohorszky Gábor, 
felügyelő: Rohonyi Gyula, alesperes : Petri Károly, másod-
felügvelő : dr. Gertinger Pál. 

Az evang. b á n y a k e r ü l e t szeptember 12-én tartja 
közgyűlését Budapesten. Tárgysorozatában szerepelnek: a 
horvát-szlavon egyházak rendezése, a budapesti m. kir. 
egyetemen államköltségen szervezendő ág. h. ev. theol. 
fakultás felállításának kérdése. 

A gömöri ág. h. ev. egyházközség felügyelőjévé 
83 beadott szavazat közül 68 szavazattal Kubinyi Géza 
országyülési képviselő' választatott meg. 

A t i s z a v i d é k i ref. l e lkész i körben az a kérdés 
vitattatott meg, hogy: »vájjon a bármely vallású szülék 
által hozzánk keresztelés végett küldött gyermekek meg-
keresztelendők-e s születési és keresztelési adataik az 
illető vallásfelekezet lelkészéhez átteendők-e ?« Végmeg-
állapodás az lett, hogy bármely vallásfelekezetű szülék 



gyermekei okvetlen megkeresztelendők; a születési és 
keresztelési adatok nyilvántartás szempontjából anya-
könyvezendők; de mert az így megkeresztelt gyermekek 
vallására nézve maga a keresztelés és anyakönyvezés 
ténye majdani áttérés nélkül úgy sem irányadó, és mert 
a másvallású, különösen a r. kath. lelkészek a reciproci-
tásra nem adnak semmit, az adatok nem teendők át. 

I S K O L A . 

Evangélikus vallástanárok gyűlése. Az evan-
gélikus egyház deák-téri épületének egyik termében érte-
kezletet tartott hétfőn délelőtt tizennyolc ev. vallástanár, 
a kik az ország különböző vidékeiről jöttek össze. Az 
értekezletet Horváth Sándor lelkész nyitotta meg, jegyzővé 
Hetvényi Lajost választották. 

Az értekezlet líadó Kálmán halálán részvétét fe-
jezte ki, azután Bereczky Sándor budapesti tanár a val-
lástan főelveiről, a bibliaoktatás előtérbe állításáról és 
a vallástan tanításának megkönnyítéséről beszélt. Frenyo 
Lajos eperjesi kollégiumi főgimnáziumi vallástanár az 
ifjúsági istentiszteletekről beszélve, szükségesnek tartja, 
hogy az istentiszteletet gyermekek számára általánosan 
behozzák. Az ifjúság között vallásos irányú könyveket és 
lapokat kell terjeszteni. Frenyo után Hetvényi Lajos sop-
roni főgimnáziumi vallástanár a biblia olvasásának szük-
ségességéről értekezett. Elmondja, hogy milyennek kell 
lennie egy bibliai olvasókönyvnek és különösen a biblia-
olvasás pedagógiai előnyeit fejtegeti. Az értekezlet ezután 
a tantervre vonatkozólag általánosságban hozzájárul az 
ismert tantervjavaslathoz, de kiemeli, hogy a valláser-
kölcsi oktatás és nevelés központja a Szentírás legyen. A 
felsőbb osztályok tantervére vonatkozólag az értekezlet 
fölkéri Hetvényi Lajos soproni főgimnáziumi vallástanárt, 
hogy készítsen a módszerre is részletesen kiterjedő javas-
latot s azt közölje az egyházi lapokban. Egy bibliai olvasó-
könyv szerkesztését az értekezlet Jausz Vilmos theológiai 
tanárra, Hetvényi Lajos és Adorján Ferenc gimnáziumi 
vallástanárokra bízta. 

Az o r s z á g o s közép i sko la i tanáregyesület közgyű-
lése f. hó 2. és 3-ik napjaiban tartatott meg Budapesten. 
Az első napot a szokásos üdvözlések és elnöki megnyitó, 
végül Szarvas Gábor szobrának ünnepélyes leleplezése 
töltötte ki. A tulajdonképeni tanácskozások harmadikán 
folytak Beöthy Zsoltnak, a társulat fáradhatatlan elnöké-
nek vezetése mellett. 

A közgyűlés megnyitása után Négyessy László tit-
kár bejelentette az egyesülethez érkezett üdvözlő távira-
tokat. 

Elsőnek Dóczi Imre debreceni gimnáziumi igazgató 
mondott emlékbeszédet Klamarik János miniszteri taná-
csosról. Különösen az 1883-diki középiskolai törvény vég-
rehaj tása terén szerzett éidemeit méltatta. Megrajzolta 
képét az egykori tanárnak, igazgatónak és főigazgatónak. 
Bátérve az osztályvezető munkásságára a kultuszminisz-

tériumban, kimutatja, hogy a változó miniszterek mellett 
mit köszönhet középoktatásunk Klamariknak. A közgyűlés 
köszönettel vette Dóczi Imre igazgatónak Klamarikhoz 
méltó szép emlékbeszédet. 

Alexander Bernát értekezését a középiskolai tanterv 
mellé alkotandó módszertarii utasításokról Bajner Ferenc 
olvasta föl. Alexander munkálatának első részében rész-
letesen méltatja az új tantervet. Kifejti, hogy a középis-
kola tantervének revíziója nálunk nem jár semmiféle 
megrázkódással. A maga természetes útján fejlődött s 
azért mégis korszakalkotó. Nem akar előadó kiterjesz-
kedni az egész új tantervre, csak néhány főszempontra, 
néhány kétség eloszlatására és néhány tennivaló meg-
említésére óhajt szorítkozni. Megemlekezik első sorban 
a tanterv egyik helyes végrehajtásának egyik föltételéről, 
az iskolakönyvek kérdéséről, melyet bőven tárgyalt. Többek 
hozzászólása után kimondotta a közgyűlés, hogy a minisz-
ternek közönetét fejezi ki azért a liberális eljárásáért, a 
melylyel a tantervet elkészítette, és készségét je'enti a 
tanárság ahhoz, hogy ezt a tervet legjobb erői szerint 
fogja végrehajtani. 

Az utolsó előadást Szuppáu Vilmos tartotta a fel-
sőbb leányiskolák reformjáról. Szuppán azt indítványozta, 
hogy a felsőbb leányiskola keretében történendő gimná-
ziális tanításról a közgyűlés ezúttal ne határozzon, hanem 
várja be az intézmény gyakorlati kipróbálásának ered-
ményét. A szervezet és tanterv, szerinte, a gimnáziális 
tanítástól függetlenül veendő revízió alá, minthogy arról 
pótlólag rendeletben lehet intézkedni. Egyébként a reví-
ziónak nem kell gyökeres átalakításokat tennie, csakis 
hiányok, hézagok pótlására kell szorítkoznia. 

Ezután megválasztotta a közgyűlés a tanáregyesület 
tiszteleti tagjainak: Mauritz Bezső főigazgatót és Dóczi 
Imre debreceni igazgatót. 

Elhatározták, hogy a jövő évi közgyűlésüket, a 
temesvári törvényhatóság meghívására, Temesvárolt tart-
ják meg. 

Ezzel a napirend ki volt merítve s a közgyűlés 
áttért a választmány tagjainak megválasztására. 

EGYESÜLET. 
A protestáns országos árvaegylet jelentése. 

A protestáns országos árvaegylet választmányának negy-
venedik évi jelentése az Úr bő kegyelmének tanúsága-
ként megjelent. E jelentés Blahunka Ferenc, az egyesület 
elhunyt jótevőjének arcképével díszítve jelent meg. A 
hozzá csatolt életrajz meleg hangon emlékezik meg Bla-
hunkáról, ki a hatvanas években igaz tekinkélyes szere-
pet játszott a főváros és az ország közéletében. Nevét, 
melyet az árvaház márvány táblája örökít, sok felnevelt 
szegény árva fogja hálával emlegetni. A mindenek Urától 
Istenétől pedig már bizonyára elvette az élet koronáját. 
Az egyesület vagyona 1898. végevei 449,917 frt 67 kr., 
ebből az utolsó évi vagyongyarapodás 87,004 frt 54. kr. 



A mult évi kiadások összege 25,888 frt 42 krt tesz ki. 
Az intézetben volt 1898-ban 60 fiú és 46 leány, őszesen 
106 árva, Pénzsegélyben reszesült az intézeten kívül 
48 árva illetve gyámol nélkül való család. Bizony szép 
számok ezek, tekintélyes számok is, de mennyi árvája 
van még a jó Istennek, a kiről gondoskodni kellene. Pedig 
a gondoskodást, a »kicsinyek dolgának felvételét* a ta-
nítványokra bízta, mutassa meg azért az evangéliumi 
társadalom, hogy csakugyan az Ő tanítványai vagyunk. 

A polgári iskolai tanárok gyűlése, Az Orszá-
gos Polgári Iskolai Egyesület vasárnap délelőtt tartotta 
közgyűlését, melyet a fővárosi polgári iskolai tanároknak 
a. mellékfoglalkozások tárgyában tartott gyűlése előzött meg. 

A gyűlés első részének Vasskó György volt az elnöke, 
a ki röviden ismertette a fővárosi tanácsnak azt a ren-
deletét, a mely a tanárok mellékfoglalkozásait kivánja 
korlátolni. Elhatározták a fővárosi tanárok; hogy a köz-
gyűlés elé nem viszik ügyüket, hanem bizottságot kül-
denek ki, mely a tanács összes tagjainak küldöttségileg 
adja át kérelmüket arról, hogy a mellékfoglalkozásokról 
szóló rendelet végrehajtása elhalasztassék. Az indokolás-
ban kiemelik, hogy a tanárok és tanítók iskolaidőn kívül 
mellékfoglalkozást is teljesíthetnek. Arra fogják kérni a 
tanácsot, hogy ezzel összhangzásba hozza a sérelmes 
rendeletet. 

Ezt követte délelőtt tíz órakor az Országos Polgári 
Egyesület közgyűlése. 

Lád Károly elnök megnyitó beszédében a polgári 
iskola reformjáról szól, melynek célja megélhetésit és a 
továbbképzésre módot adni a középosztály egyik nagy 
rétegének. A jövő polgári iskolája előképei: a német 
höhere Bürgerschule és az olasz adminisztrácionális 
pályákra képező iskola. Az új iskolának barátai közt 
örömmel látják a közoktatásügyek vezérét, Wlassics 
minisztert, a ki a legutóbbi képviselőházi beszédében a 
7 osztályú polgári iskola mellett foglalt állást. Perjéssy 
László előterjesztése alapján a felekezeti és községi, tár-
sulati polgári iskolai tanárok fizetésügyéről a következő-
ket határozták: Az új polgári iskolai törvény gondoskod-
jék a mai kornak megfelelő minimális törzsfizetés meg-
állapításáról, a törzsfizetésnek a szolgálati időhöz kötött 
emelkedéséről, az ötödéves pótlék rendezéséről, a lakbér-
nek a község nagyságához és drágaságához mért szabá-
lyozásáról s arról, hogy a népiskolákhoz hasonlóan azok 
az iskolafentartók, melyek a törvényben megszabott java-
dalmazásokat fizetni nem képesek, a tanárok fizetésének, 
pótlékának, lakbérének kiegészítésére államsegélyt nyernek. 

Ezek után Miklós Gergely indítványára kimondot-
ták, hogy helyeslik a Tanítók Iláza eszméjét, kivéve azt 
a berendezését, hogy szórakozó helyül is kiván szolgálni. 
Az egyesület alapítványt is tesz e célra és a tanártes-
tületeket is fölhívja hasonló alapításra. 

Solymossy Sándor dr. a művészettörténeti elemek-
nek a polgári fiúiskolák tanmenetébe való beillesztéséről 
értekezett. A gyűlés köszönettel fogadta a fölolvasó érde-
kes munkáját, 

Végül elfogadták az igazgatóság indítványát arról, 
hogy a míg a polgári iskolai tanárok egyetemi képzése 
megvalósítható, addig a jelenlegi tanárképző pedagógium 
anyagi eszközökkel ellátva úgy fejlesztessék, hogy föl-
adatának megfelelhessen. 

Ezzel a gyűlés véget ért. 
Meghivó a nemzetközi gyermekvédő-kongresz-

szusra . Nemzetközi gyermekvédő kongresszus lesz folyó 
évi szeptember hó 13—17. napjaiban Budapesten. 

Édes hazánk vendégei lesznek a világ emberbarátai 
és tudósai, a kik eljönnek, hogy velünk a multak tapasz-
talatait megvitatva, együttesen tanácskozzunk a módok 
felett, hogyan lehetne a jövő nemzedék csemetéit erőtel-
jes szervezetű, nemesen gondolkozó, munkás egyénekké 
nevelni. 

Be fogjuk nekik mutatni azokat az eredményeket, 
a melyeket hazánk az újjászületés rövid évtizedei alatt 
elért; megismertetjük velők azokat az intézményeket, a 
melyeket az emberszeretet létesített, és meggyőzzük őket 
arról, hogy mi is érezzük a gyermekvédelem szükséges-
ségét, ismerjük annak módjait és sem gondolkozásunk, 
sem áldozatkészségünk nem hiányzik, hogy a művelt 
nyugat elismerését e téren kiérdemeljük. 

De hogy e kongresszuson méltókép bemutathassuk 
hazánk gyermekügyét, az egész ország nemesen érző 
nőinek és férfiainak közreműködésére van szükségünk. 

Kell, hogy számszerűleg is dokumentáljuk, hogy a 
gyermekvédelem fontosságától áthatva, a jövő nemzedék 
sorsa iránt nem egyesek, de az egész ország szíve együtt 
érez és hogy a javítás eszközeinek megszerzéséhez az 
egész ország kezet fog s egygyé tömörülve, vállvetett 
munkássággal igyekszik bebizonyítani, hogy nem ismer 
fontosabb kérdést, nemesebb feladatot, mint a mely az 
államfentartó utódok testi és szellemi épségét van hívatva 
előmozdítani. 

Bizalommal fordulunk hazánk minden emberbarát-
jához, minden egyesületéhez, minden polgárához s kérjük, 
hogy e célra velünk egyesüljön; nyújtson támogatást 
erkölcsileg és anyagilag, hogy tündöklő fényben mutat-
hasuk be emberszeretetünk nagyságát, mely benünket 
a kulturállamok színvonalára emel. 

A kongresszus részvételi díja egyenként csak 5 
forint. Működő tanítóknak és nevelőknek, valamint tan-
intézeteknek pedig 2 frt 50 kr. Oly csekély összeg, mely-
nek egyedül a kongresszus naplója, mely körülbelül 50 
ívnyi terjedelmű s a gyermekügyre vonatkozó nagy fon-
tosságú közleményeknek valódi kincstára lesz, teljes egyen-
értékét képezi. 

Ezenkívül gondoskodni fog a rendező-bizottság arról 
is, hogy a kongresszuson résztvevők mindegyike részesül-
jön az ily alkalmakkor szokásos kedvezményekben, a vasúti 
minők és hajózási díjmérséklések, kedvezményes részvétel 
a kirándulásokban, kiállítás megtekintésében s más tár-
sas összejövetelekben, — mindenek felett pedig gondos-
kodik egyes, a kongresszus céljaival összeköttetésben álló 
becses nyomtatványok kézbesítéséről. 



Mindezekről a kongresszus értesítője fogja a beirat-
kozott tagokat részletesen tudósítani, mely értesítőnek 
ezentúl megjelenő számait minden tag megjelenése után 
azonnal megkapja. 

A tagsági díjak a bizottság pénztárnokához: dr. Man-
dello Károly úrhoz (Budapest, V. ker., Sas-utcza 6.), 
dr. Szabó József úrhoz (Budapest, VII., Erzsébet-körút 1. sz.) 
küldendők be, másnemű ügyekben pedig a kongresszusi 
iroda vezetője: Scherer István úr (Budapest, VIII,, József-
körút 43.) ad felvilágosítást. 

Hiszszük és reméljük, hogy hazánk müveit közön-
sége, hatóságai tömegesen csatlakoznak hozzánk. A gyer-
mekvédelem és a gyermekszeretet nemes eszméje nem 
egyéni feladat, ezreknek kell közreműködni, hogy biztosan 
rakhassuk le a szebb jövő alapját, melynek munkásai a 
megmentendő gyermekek lesznek. 

Budapesten, 1899. április havában. 
A kongresszus előkészítő-bizottsága nevében: Ra-

kovszky István, elnök. Gróf Feleki Géza, az igazgatóság 
elnöke. Dr. Katona Béla, az igazgatóság ügyvivő alelnöke. 
Hegedűs Sándorné, az ünnepélyrendező bizottság elnöke. 
Dr. Kovács Gyula, a kiállítási bízottság elnöke. Báró 
Malcomes Jeromosné, a jótékonysági szakosztály elnöke. 
Péterfy Sándor, a paedegogiai szakosztály elnöke. Dr. Bókai 
János, az orvosi szakosztály elnöke. Rákosi Jenő, az iro-
dalmi szakosztály elnöke. Dr. Székely Ferenc, a jogi 
szakosztály elnöke. Gr. Feleki Géza, az emberbaráti szak-
osztály elnöke. Dr. Mandello Károly, pénztárnok, Scherer 
István, titkár. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Taní tók fö lh ívása . A kultuszminiszter az állami 

tanítókat szolgálati idejük arányaban a XI. fizetést osz-
tály fokozataiba osztotta be, úgy, hogy fizetésük a szol-
gálati idővel emelkedik. De e kedvezésben nem részesül-
nek azok az állami tanítók, a kik előbb községi vagy 
felekezeti iskolában voltak alkalmazva. Ezeknek érdekében 
most mozgalom indult meg a tanítók között. A maros-
tordamegyei általános tanító-testület kis-küküllői fiókköre 
a minap tartott gyűlésében Nagy János indítványára 
elhatározta, hogy kérvényt intéz a Magyar Tanítók Orszá-
gos Bizottságához a kultuszminiszter rendelete által meg-
rövidített tanítók érdekében. Egyúttal az ország többi 
tanítótestületeihez és fiókköreihez is felhívást intéztek, 
hogy tegyék magukévá a kisküküllőikör határozatát az 
által, hogy hasonló határozatot hoznak. A Magyar Taní-
tók Országos Bizottságát pedig fölkérik, hogy járjon közbe 
a kultuszminiszternél, hogy a jelenleg állami iskolánál 
alkalmazott tanítóknak számítsa be a szolgálati időt, a 
melyet felekezeti vagy községi iskolánál eltöltöttek. 

* A k u l t u s z m i n i s z t e r a királyi tanfelügyelőkhöz 
a következő rendeletet,1 küldte : > Ismételten hangsúlyoztam 
hogy a népiskolai iskolázást csak úgy tartom a népok-
tatási törvény intencióival megegyezőnek és eredményes-

nek, ha a tanítás mellett kiváló gondot fordítanak a taní-
tók a hazafias és valláserkölcsös nevelésre és ha úgy 
az iskolában, mint a társadalmi és magánéletben gyön-
gédséggel és jó példával hatnak növendékeik vallásos 
érzületére. E célból kötelezőleg elrendelem, hogy mindenütt, 
ahol az illető egyházak lelkészei a rendes tanórákat meg 
nem zavaró istentiszteletet tartanak, a lelkész vagy az 
állami iskolai gondnokság kívánságára, illetőleg határo-
zatára, nevelői feladatukból kifolyólag és fegyelmezés 
szempontjából is kötelesek az állami elemi iskolák taní-
tói illetve tanítónői a sajat felekezetükhöz tartozó növen-
dékeket az istentiszteletre elkísérni és ott rájuk felügyelni. 
Megjegyzem, hogy mindennapi istentiszteletre való járásra 
az elemi iskolai tanulók, őszszel, amennyiben az időjá-
rás megengedi legfeljebb október végéig, tavaszszal pedig 
április 1-től kezdődőleg kötelezhetők; és e mellett a téli 
ünnepi és vasárnapi istentiszteletre való járás alól is a 
gyöngébb szervezetű vagy gyöngébb ruházatú tanulók 
a szülők vagy az osztálytanítók óhajtására felmentendők.« 
Dicséretre méltó rendelkezés, ha a végrehajtás is olyan 
lelkes lesz, mint a rendelet. Mindenesetre a lelkipásztorok-
nak meg kell ragadni ezt az alkalmat is az Isten országa 
terjesztésére a gyermekek között. 

* A p r o t e s t a n t i z m u s he lyze te . A arad-békés-
megvei ág. ev. esperesség fényes ünneppel iktatta be 
Zsilinszky Endrét, az ujonan megválasztott felügyelőt. 
Az eskütétel után Zsilinszky Endre programmbeszédet 
mondott. Válságosnak mondta a magyarországi protes-
tantizmus helyzetét. Ezt azonban nem az egyházpolitikai 
törvények okozták, hanem az, hogy az egyházak viszo-
nossága, egyenjogú anyagi helyzete még nem rendeztetik. 
Hangoztatta a nőnevelés és a felekezeti tanítónőképzők 
fölállításának szükségességét. Az államosításnak, az isko-
lák községesítésének nem barátja, mert az iskolák a fele-
kezetiség mentsvárai és föladásuk a hitélet rovására 
menne Korén esperes szép szavakkal üdvözölte a beik-
tatott felügyelőt. Jegyzővé Ábray Lajost választották és 
kimondották elvi határozatul, hogy a emplomot világi 
ünnepekre fölhasználni nem engedik. 

* Ausztriában 78 ev. lelkész és presbyterium 
nyilatkozatot adott ki azon ocsmány támadásokkal szem-
ben, a melyeknek az ottani politikai viszonyokból eredő 
áttérések következtében az evangélikus egyház ki van 
téve. Sötét hatalmak, a melyek a hazugságot, most is 
többre becsülik az igazságnál, a legnagyobb merészség-
gel -támadják az evang. egyházat s vallástalannak isten-
telennek, illoyálisnak bélyegzik. Az ezen rágalmak ellen 
eddig szórványosan kibocsátott tiltakozások keveset értek, 
most az egyházak lelkészei és presbyteriumai tömegesen 
foglalnak állást s kijelentik egyebek között, hogy ők 
szilárdul megállanak hitvallásuk, — mely a Jézus tiszta 
evangéliuma — német anyanyelvük és osztrák hazájuk 
mellett. Kijelentik továbbá, hogy örvendenek annak, hogy 
most oly sokan térnek át az evangéliumhoz, mert az annak 
a jele, hogy annak igazságai felköltötték a népben a szellemi 
és erkölcsi életet. Végül visszautasítják az illoyalitás vád-



ját, mert ők hű alattvalói a császárnak s ez a vád azokra 
esik vissza, a kik külföldről nyerik parancsaikat. A táma-
dások természetesen ezen nyilatkozatok dacára sem fog-
nak elmaradni, mert hát Rómának fáj a nagy veszteség. 

* Tempóra mutantur . Még nincs ötven éve, hogy 
Geymont olasz prot. lelkészt bilincsekbe verve kisérték ki 
Piemontból az evangélium terjesztéséért. S ma ugyanaz 
a lelkesz Florencben theologiai tanár és egy meglehetős 
népes gyülekezet lelkipásztora. Ez a tény eléggé bizonyítja, 
hogy Italia az egyesítés keresztülvitele óta szép hala-
dást tett. De még mindig nagy munka vár ott a társa-
dalomra. A tudatlanság még mindig rettenetesen nagy. 
Száz olasz közül hetven se írni, se olvasni nem tud. A 
protestánsok elenyészően kevesen vannak, mintegy hat-
vanezeren, s velők szemben százezerre tehető a pápás 
papok és barátok száma. Száz és száz falu van, melyek-
ben a biblia ismeretlen könyv. (Cs.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Belső részvé t te l vettük az alábbi gyászjelen-

tést. A dunántúli ev. ref. egyházkerület a nagy veszte-
ség fájdalmas érzetével jelenti nagytiszteletü és nagysá-
gos László József kir, tanácsos úrnak, a kocsi ev. ref. 
egyház lelkészének, a dunántúli ev. ref. egyházkerület 
pápai főiskolája örökös tiszteletbeli gondnokának, egy-
házkerületi tanáesbirájának, főiskolája és leánynevelő 
intézete jóltevőjének és pártfogójának, a tatai ev. ref. 
egyházmegye volt esperesének, stb. Kocson 1899. évi 
július hó 4-én, este 10 órakor, közhasznú életének 88-ik, 
áldásos lelkészi működésének 54-ik évében történt gyászos 
elhunytát. A köztisztelettel és szeretettel környezett iste-
nes férfiúnak, az ev. ref. lelkészek valódi példányképé-
nek, a nemes lelkű emberbarátnak földi maradványai 
folyó 1899. év július hó 7-én délután 3 órakor fognak 
az ev. ref. egyház szertartása szerint a kocsi ev. ref. 
sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Kelt Komárom-
ban, 1899-ik évi július hó 5 én. Áldás és béke hamvaira, 
öröklő hála őrködjék kegyelettel emléke felett! 

f Az ág. ev. egyházat gyász é r t e : A dunántúli 
ágost. ev. egyházkerületnek főfelügyelője, szent-mártoni 
Radó Kálmán valóságos belső titkos tanácsos meghalt. 

1070/1899. sz. P á l y á z a t . 

A pesti egyházmegyébe kebelezett, halálozás folytán 
megüresedett péceli lelkészi állásra pályázat hirdettetik. 

Javadalom: 953 frt 72 kr. S így ez egyház III-dik 
osztályú. 

Pályázati kérvények f . é. auyustus hó 10-ig Szánthó 
János esperes úrhoz (Kosd, Nográdmegye) küldendők. 

A megválasztott lelkész hivatalát 1900. évi április 
havában tartozik elfoglalni. 

Budapesten, 1899. július 7-én. 

Szász Károly, 
püspök. 

Pályázat helyettestanári állásra. 
A kolozsvári államilag segélyezett ev. ref. főgimná-

ziumban az 1899/1900. iskolai évre két helyettestanári 
állás töltetik be. 

Az egyikkel a mértani rajz, szabadkézi rajz és az 
alsóbb osztályokban a mennyiségtan tanítása köttetik 
össze, javadalma 2000 korona. 

A másik tanszékre megválasztandó helyettestanár 
latin és görög-nyelvtant és az alsóbb osztályok vala-
melyikében magyar nyelvtant fog tanítani, javadalma 
1600 korona. 

Csakis protestáns vallású tanárjelöltek folyamodvá-
nyai vétetnek igénybe. 

Az okmányokkal felszerelt folyamodványok folyó évi 
július hó 31-ig a kolozsvári ev. ref. kollégium elöljáró-
ságához címezve a főgimnáziumi igazgatóhoz nyújtandók be. 

Kolozsvárt, 1899. július hó 6-án. 
Becsek Lajos s. k., Kovács Dezső s. h, 

gondnok. jegyző. 

Pályázat tanári állásra. 
A sárospataki ev. ref. főgimnáziumban a magyar 

és latin nyelv tanításával összekötött rendes tanári állásra 
pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak első sorban olyan ev. ref. vallású 
egyének, kiknek a magyar és latin nyelvből középiskolai 
tanári képesítettségük van. 

A tanszék évi javadalmazása 1100 frt alapfizetés, 
300 forint lakáspénz és öt évenként négy ízben emel-
kedő 100 frt korpótlék. 

A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíj-
intézetnek jogos és kötelezett tagja. 

Tanóráinak száma 18—20. 
A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmá-

nyaikra, tanári képesítésökre s eddigi szolgálatukra vonat-
kozó okmányokkal felszerelt s a főtiszt, egyházkerületi 
közgyűléshez címzett kérvényeiket folyó 1899. augusztus 
10-ig a sárospataki ev. ref. főgimnázium igazgatóságá-
hoz nyújtsák be. 

A tanszék betöltése az 1899. évi őszi egyházkerü-
leti közgyűlésen fog megtörténni s a megválasztott tanár 
tanszékét 1899. október 1-én tartozik elfoglalni. 

A mennyiben azonban képesített tanárok az állásra 
nem pályáznának, másod sorban pályázhatnak az állásra 
olyan végzett tanárjelöltek is, kik a nevezett szaktárgya-
kat hallgatták, de még azokból oklevelet nem szereztek ; 
az ezek közül ideiglenesen megválasztott segédtanár évi 
fizetése 1000 frt lesz s állását 1899. szeptember 1-én 
tartozik elfoglalni. 

Sárospatak, 1899. június 24. 
Szinyei Endre, 

1 — 2 gimn. igazgató. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéziratok 
c i m z e n d ö k . 

Itiaclrí-liivata) : 
Hornyánszky Viktor leön yvkereshedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á nz c l ő f i z , é s h i r d e t , d i j a k i n t é z e n d ö k . 

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

Kiadja: 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
El<f fizetési Ara : 

F é l é v r e : t frt 50 kr; e g é s z évre- : 9 f r t . 

Egyes szám ára 20 kr. 

A terménybeli adónemek kérdéséhez. 
Az egyházi adózás rendezése noha már 

néhány óv óta foglalkoztat j a az egye temes egyház 
gondolkozó köreit , de mégis csak egy-két főelv 
az, a mi e részben t i sz tázot tnak mondha tó , míg 
másfelől csakugyan vannak oly kérdések , mik re 
nézve még eddig el térők, sőt közbe-közbe ellent-
mondók a vé lemények. 

Tisztázott s m á r valósulásba menő elv az, 
hogy a kisebb hi tközségek tag ja inak arányta la-
nul súlyos adó te rhe i t könnyí teni ke l l ; hogy eme 
könnyí tés folytán származó hiány más úton pó-
to landó; hogy az adózás, ha egészen nem is, 
de legalább nagy részben vagyoni e rő re legyen 
fektetve. Közóha jnak mondha tó a belhivata lnokok 
fizetésének f ixumban leendő megál lapí tása ; a 
szolgálmányfóle j á randóságoknak — milyenek a 
földmivelósi munkák , fuvarok, fafelvágás stb. — 
megszünte tése . Több ide tar tozó leszüremle t t 
elvet h a m a r j á b a n nem is tudnók mondani . 

El lenben még mindig függő kórdós az, hogy 
például az a rány ta lanságok egyenlí tése központi 
adókezelós ú t j án véglegesí t tessék-e (a mi talán 
leg te rmésze tesebb ú t volna), vagy pedig valami 
másféle módon ? Hogy a földbir tok meghagyandó-e 
a be lh ivata lnokok kezelése alatt , vagy pedig azt 
a gyülekezetek vennék át, kik aztán ennek jöve-
delméből a h iva ta lnokoknak a megfelelő é r t éke t 
f izetnék ; hogy a t e r m é n y e k b e n való aclózhatás 
elve tovább is fentar tassók-e , vagy pedig t isztán 
készpénzbel i adózás és konvenció állapít tas-
sák meg. 

En most épen ez utóbbival , a termónybel i 
f izetésmód kérdésével kívánok foglalkozni, még 
peclig abból a két szempontból , a miből e fizetés-
módot több — eddig hailott — hangok tör len-
dőnek véleményezték, t. i. a cé lszerűség és kor-
szerűség szempont jából . Megjegyzem azonban, 
hogy a termónybel i fizetósmód pro et cont ra 
v i t a tásának csak azon ese t re lehet ér te lme, ha 

az adózás a zsinaton majd központosí tva nem 
lesz ; míg el lenben ha az az egyenlő adókulcs 
a lkalmazásával központosí tva lenne — a mire 
kü lönben sa jnosan kevés ki lá tás van — m á r 
akkor ezt a törvényhozás csakis készpénzbel i 
adózásra f e k t e t h e t n é ; a termónybel i adózás ós 
fizetés pedig ezzel magától e lesnék. 

A mi m á r a szóban levő dolog célszerű-
ségi szempont já t illeti: azt ugyan tagadni nem 
lehet, hogy a termónybel i szolgál ta tás felett a 
t isztán pénzbel inek a lelkész és a taní tó részére 
sok jó előnye van. Termónyfé lékből az adózók 
adha tnak silány vagy romlot t minőséget , a mi 
legtöbbnyire boszankodásra , béké t lenségre vezet, 
míg a készpénzfizetésnél ez az eshe tőség nem 
forog fenn. A t e rményeke t az átvétel u t án tovább 
is gondozni , ma jd ér tékes í ten i k e l l ; a pénz a 
romlástól nem fél thető kész ér ték. A m a n n a k 
beszedése sokkal több készület tel jár, m i n t e m e z é ; 
a m a n n a k nagy helyiség kell, emez kis helyen 
elfér. El lenben a termónybel i fizetést a pénzbeli 
felett alig látszik egyéb ajánlani , minthogy a hívek 
amazt emenné l könnyebben fizetik. 

Van azonban a két adónemnek , úgy az 
egyiknek, mint a más iknak egy olyan sajá tsága, 
a mit még eddig a hozzászólók — legalább 
tud tommal — nem vettek figyelembe. És ez 
abban áll, hogy mind a pénz, mind a t e rmények 
é r t éke az időviszonyok szer int ingadozásnak van 
kitéve, még pedig olyan ingadozásnak, melyben 
a kétféle adónem ér téke egymást fordítot t a rány-
ban határozza. Mikor a te rményekből , különösen 
a világpiaci t e rményekből szűkön van, a k k o r 
ebből a kevésé r t is sok pénz kell, akkor nagy 
é r t éke van a t e rménynek , kevés pedig a pénz-
nek ; akko r nem az az Ínséges hivatalnok, a ki-
nek a fixum te rményei majcl valahogy mégis 
csak be jönnek, hozzá még a konvenciós földjén 
is t e remhet , hanem az a h iva ta lnok áll szemben 
a paizsos férfiúval, a kinek a fixum készpénz-
fizetéséből most két annyi kell az éle lemért , 
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m i n t a n o r m á l i s években , h a csak d r á g a s á g i 
p ó t l é k r a nem számí tha t . E l l enben h a a fő t e rmé-
nyekből , búzából , á rpából , kuko r i cábó l s egye-
bekbő l bőség van , úgy ezek é r t é k e esik le, míg 
a pénzé fe lszökken. Már az tán i lyenkor a t e r -
m é n y e k k e l f izete t t h iva t a lnok c s a k u g y a n irigyel-
he t i a kószpénzf ize tóses t isztviselők ál lapotát , 
m i n t h a egy k é t k a r ú m é r l e g n e k az egyik se rpe -
nyő jében a t e r m ó n y é r t é k , a m á s i k b a n m e g a 
pénz é r t é k e volna, de e n n e k a képzele t i mér-
l egnek a fo ly tonos e g y e n s ú l y b a n t a r t á s á r a , hol 
a t e r m é n y e k b ő l , hol ped ig a pénzből kell t öbb 
vagy kevesebb . 

Már ebből a köz tapasz ta lásbó l i gazságképen 
n e m az v o n h a t ó le, hogy a t iszta készpénzf ize tés 
a legjobb, se nem az, hogy n incs p á r j a a c s u p a 
t e rmónybe l i f izetésnek, h a n e m inkább az, hogy 
pé ldáu l ez az ón c i rc i t e r 700 f o r i n t r a t e h e t ő 
fizetésem b á r c s a k min tegy fe le részben piaci t e r -
ményekbő l , f e le részben ped ig készpénzből á l lana, 
így az tán ha a t e r m é n y e k é r t é k e szá l lana lefelé, 
e m e l k e d n é k a készpénzé , ha v iszont e m e n n e k 
é r t é k e fogyna, n ö v e k e d n é k a m á s i k é s a fizeté-
s e m n e k abszo lú t é r t é k e s z ű k b e n - b ő b e n m e g m a -
r a d n a 700 fo r in tnak . Röviden szólva, nyuga lmas -
ság és t i s z t e s sóg ta r t á s t ek in t e t ébő l — a mi t 
ped ig m i n d e n m á s t ek in t e t eknek fölibe lehe t he-
lyezni — az a fizetés a l egcé l szerűbb , a mi mint , 
egy fe le részben a piaci t e rményekbő l , t e le részben 
i smét készpénzből áll, s ón ebből a főfő tekin-
te tből a t e rményf i ze t é s t b izonyos m é r t é k b e n a 
be lh iva t a lnokok i l l e tményei közöt t m e g h a g y a n d ó -
nak ó h a j t a n á m . 

Másfelől m e g m é g a k o r s z e r ű t l e n s é g vád-
jával sem m o n d h a t ó meginclokol tnak a t e r m ó n y -
beli szo lgá l ta tások te l jes megszün te t é se . Hogy 
pé ldáu l az á l l amh iva t a lnokok ké szpénzben k a p j á k 
a fizetéseiket : ez m é g nem teszi azt, hogy az 
á l lam f i ze t é s r endsze re k o r s z e r ű b b vagy tökéle-
t e sebb vo lna az egyházak rendsze re iné l . H a n e m 
ez i n k á b b csak o n n a n van, hogy egy á l l a m n a k 
az o e k o n o m i á j a sze r te lenü l n a g y o b b lóvén, m i n t 
egy h i tközségé : t e h á t az á l lami adózás v é g t é r e 
o lyan a d ó - m é d i u m b a n á l lapodot t meg, a mi t a 
l eg t ávo labb lakó á l l ampolgá r tó l is a k ö z p o n t b a 
k ö n n y e n el l ehe t ju t ta tn i , és a miből úgy a föld-
mivesnél , min t az ó rásná l , úgy az iparosná l , min t 
a p ro fe s szo rná l kell hogy legyen, s mi m á s 
vo lna ez, min t a p é n z ? Az á l l am i smét azzal 
fizeti a h iva ta lnoka i t , ami je van s a mi t az 
á l l a m k i n c s t á r b ó l a l eg távo labb eső t i sz tv ise lőnek 
is k é n y e l m e s e n lehe t kif izetni , a mi sz inte n e m 
más, min t a pénz . így a mi az á l l a m n a k a hiva-
t a lnoka i r é s z é r e szolgáló fizetésrendszerében, 
vagy a k á r a d ó r e n d s z e r é b e n k o r s z e r ű s é g n e k lát-
szik, az i n k á b b csak szükségesség , a kompl iká l t 

és nagy sze rkeze t ál tal m u l h a t l a n k iván t cél-
sze rűség . De egy kis h i tközségnél , mely a jöve-
d e l m e k e t a m a g a kebe léből szedi, s min tegy 
m a g á n a k is ad ja , egyik zsák jábó l a m á s i k b a tesz i : 
i lyen okok nem fo rognak fenn a t i sz tán kész-
pénzbel i adóz ta t á s ra . A nagy ós kis m e c h a n i s m u s 
közöt t n e m c s a k a t e r j e d e l e m r e , h a n e m a m o z -
ga tó e r ő r e nézve is s z e m b e t ű n ő k ü l ö n b s é g l ehe t : 
egy r e n g e t e g g y á r n a k a gépeze té t c sak i s gőz-
e rőve l l ehe t ha j t a tn i , míg az ó r a s z e r k e z e t moz-
g a t á s á r a m á r egy fe lhúzot t sp i r a l - rugó is elég. 
Az egyházná l csak az e se tben l enne k ike rü lhe -
te t len a készpénzbel i adóz ta tás , ha a n n a k keze-
lése az egyen lő a d ó k u l c s mia t t — szinte min t 
az á l l amná l — or szágosan központos í tva lenne, 
de e k k o r is nem a k o r s z e r ű s é g kedvéér t , h a n e m 
azér t , m e r t m á s k é n t nem lehe tne . Cseké ly néze tem 
szer in t t e h á t az e g y h á z a k n á l a t e rmónybe l i adó-
n e m e k te l jes m e g s z ü n t e t é s é t k o r s z e r ű s é g tek in-
te téből nem lehet meg indoko ln i ; ez csak f rázis-
nak látszik, de nem a r g u m e n t u m n a k . Csakhogy 
az tán a mi mos t ná lunk lukma, E r d é l y b e n m e g 
kepe, az ma jd h a d d l enne fixum, biztos fo rga lmú 
piaci t e rményekbő l . 

Végü l m é g azt k í v á n o m megjegyezni , hogy 
a mit az e d d i g i e k b e n a t e rményf i ze t é s rő l í r t am, 
azt l egfőkép a be lh iva t a lnokok ó l e tnyuga lma te-
k in te tébő l fog tam fel, de a mi szépen összefér 
a nép közi té le tével is, min t a mely a t e r m é n y e k -
ben fizehetést m a g á r a nézve sz in te kénye lme-
sebbnek t a r t j a a pénzbel i adózásmódná l . Még 
azé r t is p r ó b á l t a m e t á rgyban vé l emény t nyil-
ván í tan i , mivel a mi mel le t t í r tam, az m é g e lér -
hető , van annyi é le t reva lósága , a menny i a hozzá-
szólást , az ápo lás t megé rdeml i . De ha nem bel-
h iva t a lnokok ó le tnyuga lmát , vagy a nép te t szésé t , 
h a n e m a nagy többsége t t evő a p r ó b b egyházak 
m a g a s a b b é r d e k e i t nézem, a mi m á r közel esik 
szinte az ügy é r d e k é h e z : a k k o r az egyházi adó-
zásnak egyenlő adóku lc s mellet t i közpon tos í t á sá t 
m i n d e n más r e n d s z e r ű adózásná l i n k á b b óha j -
t a n á m , mi a z o n b a n m á r csak i s az egyház tagok 
készpénzbe l i adóz ta t á sáva l l enne kivihető . Á m 
ezt a p ium d e s i d e r i u m o t — egyéb okokból is 
ugyan , de főkép — a n a g y o b b egyházak é rdeke i 
mia t t v é r m e s r e m é n y s é g g e l m á r n e m igen valő 
táplá ln i . Minthogy azonban m a g a az e szme m é g 
n incs v é g k é p ele j tve : f e n t a r t o m az e lvemet , 
hogy a dologhoz az egy szemerny i m o n d a n i -
v a l ó m a t eset leg, ne t a l án m é g jöhe tő a l k a l m a s 
időben ón is e l m o n d h a s s a m . 

Qödöllei József. 



A rabszolgaság intézményének eredete és 
történeti fejlődése. 

George Bancroft »History of the United States* című könyvéből. 

(Folytatás.) 

Szici l iában és ta lán I tá l iában, Ázsia és Af-
r ika szülöt tei u t a z á s közben ki voltak téve az 
á r u b a b o c s á t á s n a k . A vadon és pusz t a ság népei 
m i n d e n f e l é i smere t e sek az ivadéka ik i ránt i sze-
r e t e t ü k r ő l ; s mégis, a s zegénység végső á l lapodtá-
ban az a r a b a tya o lykor zá logba a d h a t t a g y e r m e k e i t 
az olasz k e r e s k e d ő n e k , a b b a n a h iú r e m é n y b e n , 
hogy rövid időn össze fogja sze rezhe tn i vál tság-
d í jukat . Maga R ó m a soká ig m e g m a r a d t oly piac-
nak , a hol ke re sz tyén r abszo lgák bocsá t t a t t ak 
á ruba , hogy he lye t t e s í t se a m o h a m e d á n o k cse-
l é d - v á s á r j á t . A ve lence iek a h i te t len n e m z e t e k 
k ikötőivel fo ly ta to t t k e r e s k e d e l m i összekö t te té -
seik fo lyamán, e g y a r á n t vásá ro l t ak h i t e t l eneke t 
és k e r e s z t y é n e k e t s az tán i smét e l ad ták őke t az 
a r a b o k n a k Szici l iában és S p a n y o l o r s z á g b a n . Ke-
r e sz tyének ós zsidók n y e r e s é g v á g y a tö l tö t te m e g 
a s z e r e c s e n e k rabszo lga-vásá ra i t . Hogyan ? h iszen 
ez a k e r e s k e d é s ki volt téve az egyházi bün-
t e t é s e k n e k ós a ve lence i t ö r v é n y e k gá t ló intéz-
k e d é s e k e t t a r t a lmaz tak r e á nézve ? N e m lehe te t t 
ezt töké le t e sen megakadá lyozn i , mignem, a velen-
cei jog szer in t , egy r abszo lga sem l éphe te t t be 
velencei bo l tba s egy velencei ha jó fedé lze té re 
való lépés a s zabadság p r iv i l ég iumáva l ós nyil-
v á n o s jel legével r u h á z t a fel az illetőt.1 

A m e r i k a fe l fedezésé t megelőzőleg , a keresz-
tyén val lás sze l leme veze te t t vo lna a rabszolga-
k e r e s k e d é s megszün te t é séhez , ha a ke re sz tyén 
egyház ós a M o h a m e d követői közt ki nem 
tör az e l l enségeskedés . A X H - i k s zázadban III. 
Sándor pápa, h i v a t a l á n a k sze l l eméhez híven, — 
mely a középkor i d u r v a e r ő s z a k o s k o d á s o k u r a l m a 
a la t t a h i e r a r c h i a legfőbb képvise lő jé t n é p t r i b ú n n á 
és az e lnyomot t ak véde lmező jévé te t te — azt í r ta , 
hogy »a t e rmésze t s enk i t sem tesz rabszo lgává , 
m i n d e n e m b e r n e k e g y f o r m á n joga van a szabad-
s á g r a . D e a r abszo lga k e r e s k e d é s s o h a s e m a k a r t 
a l ábbhagyn i a m o h a m e d á n o k k ö z ö t t : a keresz-
tyén fogolynak nem volt m á s válasz tása , min t 
a h i t ehagyás , vagy a szolgaság, es a ke re sz tyén 
ség k ö r é b e n megfe le lő tü re lme t l enségge l b á n t a k 
a m á s h i t ű fogolylyal. A ke re sz t e s h a d j á r a t o k 
n a p j a i b a n és a vezérek t ábo rában , k iknek a hit 
v é d e l m é b e n haszná l t fegyvere i megvá l to t t ák a 
Kr i sz tu s s í r j á t Ázsia ós Lyb ia e legyes nemze t -
ségei től ; egy ha rc i p a r i p a á r a h á r o m rabszo lga 

1 Fischer, Hűnénél I. 116. — Marin, Heerennél II. 260. 
2 L. a pápa levelét Lupushoz, Valencia királyához: Históriáé 

Anglicanae Scríptores, Londini 1652, I. 580. — Cum autem omnes 
liberos natura creasset, nullus conditione naturae fűit subditus 
servituti. 

volt. A tö rökök , k i k n e k tö rvénye ik t i l t ják egy 
m o h a m e d á n n a k r abszo lgává tó te lé t : m é g foly-
ta t j ák a ke re sz tyén foglyok e l a d á s á t ; ós lá t tuk , 
hogy Vi rg in ia a ty ja m a g a is megkós to l t a a tö rök 
r abszo lgaság k e s e r ű mivoltát . 

Mindezek s emmi befolyás t sem gyakoro l -
ha t t ak A m e r i k a so r sá ra , h a n e m csak i s azok a 
hosszú ós ké tes k i m e n e t e l ű küzde lmek , melyek 
a ke r e sz tyének ós m ó r o k közt dú l t ak Nyugat -
E u r ó p á b a n , a hol több m i n t hót századon át 
s több min t h á r o m e z e r ü tköze tben , a ké t va l lás 
e rősen f a r k a s s z e m e t néze t t egymássá l , ós szol-
g a s á g volt a fogoly v iszonlagos sorsa . Vakbuz -
góság boszuá l lás t ge r j e sz t e t t föl ós é lesz te t te a 
kegye t len ós i r tó h a d j á r a t szel lemét . F r a n c i a -
o rszág és I tál ia meg te l t ek sze recsen rabszo lgák-
kal ; s a ke resz tyén szo lgaságba a d o t t a k s záma 
fe lü lha lad ta mindazon k e r e s z t y é n e k számát , a 
kik v a l a h a a b a r b á r o r szágok t enge r i kalózai 
által ada t t ak el. — A papság , mely s ike resen 
védte a ke r e sz tyének ügyét , s emmi rokonszen-
vet nem érze t t a nem-h ivő i ránt . A spanyolok-
nak a g r a n a d a i m ó r o k fele t t a r a t o t t végső győ 
zede lmót , — egy, A m e r i k a fe l fedezte tésóvel egy-
k o r ú e s e m é n y t — a m ó r o k n a k Észak -Af r ika 
p a r t j a i r a t e t t nagy emigrác ió j a je lezte , hol min-
den k e r e s k e d e l m i vá ros ka lóz- fészekké vál t s 
m i n d e n ke resz tyén a s i ke re sen g a r á z d á l k o d ó 
t enge r i r ab lóknak megszoko t t p r é d á j a lett. Szol-
g a s á g volt enné l fogva a ke re sz tyén so r sa Észak 
A f r i k á b a n : az egész A f r i k á r a k i t e r j edő m ó r 
u ra lom i ránt i gyűlölség, egy m e g nem külön-
böz te te t t s v issza tor ló v a k b u z g ó s á g semmifé le 
l e lk i fu rda l á s t nem érze t t Af r ika szü lö t te inek 
r a b s z o l g a s á g r a való Í télése miat t . Minden afri-
kai t o lybá ve t tek , min t móroka t . 

Az eu rópa i szokások j obbu l á sa a val lás be-
folyása folytán állott elő. Ott volt a papság , a 
mely m e g s z ü n t e t t e a ke re sz tyén rabszolga-vásá-
r o k a t Br i s to lban és H a m b u r g b a n , L y o n b a n é s 
R ó m á b a n . A m e r i k a fe l fedezésének i dőszakában 
a műve l t v i lág erkölcs i fe l fogása m e g s z ü n t e t t e 
a ke r e sz tyén r abszo lgákka l való k e r e s k e d é s t ós 
h a t á r o z o t t a n köve te l t e a r a b személyek fe lszaba-
d í tásá t ; de a v a k b u z g ó s á g e lőszere t t e l egyez-
t e t t e ezt össze a kapzs i ságga l ; és a h i t e t l en t 
m é g n e m von ták be a h u m a n i t á s kö rébe . 

S mégis , a n é g e r r a b s z o l g a s á g nem a f ehé r 
e m b e r t a l á l m á n y a . A m i k é n t gö rögök rabszol-
g á k k á te t tek gö rögöke t , a m i k é n t a h é b e r g y a k r a n 
h a j l a n d ó volt a h é b e r t föl tét len u r á n a k e l i smern i , 
a m i k é n t angol-szászok k e r e s k e d t e k angol-szászok-
kal : épen úgy a n é g e r népfa j is r a b s z o l g á k k á 
te t t e a sa já t a tyjaf iai t . A n é g e r e k földéről szóló 
l eg rég ibb e lőadások , — h a s o n l ó a n E g y p t o m ós 
Phoen ic ia , Görögo r szág ós R ó m a ragyogó hagyo-



m á n y a i h o z : t a n ú b i z o n y s á g o t s z o l g á l t a t n a k a h á z i 
r a b s z o l g a s á g é s n é g e r r a b s z o l g á k k a l k e r e s k e d ő 
k a r a v á n o k l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó l a g . A l e g r é g i b b 
g ö r ö g t ö r t é n e t í r ó is 1 e m l í t é s t t e s z e k e r e s k e -
d é s r ő l . N é g e r r a b s z o l g á k v o l t a k l á t h a t ó k a k l a s z -
s z i k u s G ö r ö g o r s z á g b a n é s i s m e r e t e s e k v o l t a k 
e z e k R ó m á b a n é s a z e g é s z r ó m a i b i r o d a l o m b a n . 
— K ö r ü l b e l ő l a 9 9 0 - i k ó v az, a m e l y ó t a m e g -
b í z h a t ó a d a t a i n k v a n n a k a n é g e r r a b s z o l g a k e -
r e s k e d é s l é t e z é s é r ő l . E z i d ő s z a k b a n m ó r k e r e s -
k e d ő k a b a r b á r p a r t o k r ó l e l s ő í z b e n j u t o t t a k e l 
a n é g e r f ö l d v á r o s a i h o z s s z a k a d a t l a n c s e r e -
ö s s z ö k ö t t e t é s t l é p t e t t e k é l e t b e s z e r e c s e n é s 
e u r ó p a i f é n y ű z é s i t á r g y a k b ó l a r a n y é r t ó s k ö z é p -
a f r i k a i r a b s z o l g á k é r t . S ő t , n o h a o l y k o r - o l y k o r 
e g é s z k a r a v á n o k l e l t é k s í r j u k a t a s i v a t a g h o m o k -
j á b a n ós e g y e b ü t t , — á r n y é k é s v í z n é l k ü l , 
t ű r v e k í n o s a n az é g e t ő s z o m j ú s á g b o r z a l m a i t 
e g y t r o p i k u s é g h a j l a t a l a t t : a k e r e s k e d e l e m 
e z e k d a c á r a i s k i t e r j e d t vo l t , m e r t n a g y m é r v ű 
a n y a g i e l ő n y ö k e t n y ú j t o t t ; ó s m i e l ő t t a K o l u m -
b u s g é n i u s z a m e g n y i t o t t a a z u t a t e g y ú j v i l á g b a : 
a n é g e r r a b s z o l g a - k e r e s k e d é s t a m ó r o k m á r 
r e n d s z e r b e f o g l a l t á k é s k i t e r j e s z t e t t é k a z a e t h i o -
p i a i f a j s z ü l ő - h a z á j á t ó l e g y f e l ő l E g y p t m o m sz i -
v é i g , m á s f e l ő l a b a r b á r p a r t o k i g . 2 

(Folyt, köv.) I f j - Zsoldos Benő. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az új tanárképző. 

Eötvös Loránd báróhoz, a budapesti középiskolai 
tanárképző-intézet igazgatójához Wlassics miniszter hosszú 
iratot intézett, a mely nevezetes intézkedést foglal magában . 
Régi panasz, hogy az orsz. tanárképző-intézet organikus 
berendezésénél fogva, nem felel meg fö lada tának: nem nevelt 
a középiskolák számára helyrevaló tanárokat . Hosszas tár-
gyalas után Wlassics miniszter most említett iratával e 
tanárképző szabályzatát hatályon Icivül helyezte és az intézetet 
mostani szervecetében véglegesen föloszlatta, egyben új szer-
vezeti szabályzatot keszített az eddigi idevágó tervezetek és 
munkálatok fölhasználásával s az így újonan szabályozott 
intézmény élére annak eddigi igazgatóját Eötvös Loránd 
bárót nevezte ki öt esztendőre, a ki mellé a miniszter 
ügyvivő tanácsot szervezett. Az így újjá alkotott intéz-
mény ez év szeptemberében életbe lép. 

Az új tanárképző külön helyiség nélkül való iskola 
lesz azoknak a bölcseleti hallgatóknak a számára, a 
kik tanári pályára készülnek s a kiknek szakszerű 
képzettséget és gyakorlati készültséget tervszerű tanul-
mányi rendben a bölcseleti és a műegyetemi fakultás 
egyes tanárai fognak adni. Gondoskodás történik a vég-
ből, hogy a főiskolai előadások keretében a jelöltek min-
den szakban rendszeres tanfolyamot végezhessenek, a 
mivel idáig vajmi keveset törődtek, hogy továbbá gyakor-

1 Herodotus IV. k. 181-185. fej. — V. ö. Heeren, XIII. 
187. és 2B1 1. Blair : Román Slavery, 24. 1. 

2 Edrisius és Leo Africanus Híínénél I. köt. 150—163. 1. 
A Hűne kötetei e tekintben kiváló figyelmet érdemelnek. 

lati oktatásban is keliő részük legyen s az egyetemi elő-
adások földolgozására repetitorok álljanak rendelkezésökre, 
végül, hogy a német vagy a francia nyelvet teljesen meg-
tanulhassák. 

Az intézet élére Eötvös Loránd báró kerül. 
A középiskolai tanárképző újjáalakítása dolgában 

a közoktatásügyi miniszter Eötvös Loránd báróhoz inté-
zett i ratának indokoló része így hangzik: 

A középiskolai tanítás gyakorlati viszonyainak szem-
léletéből azt a meggyőződést merítettem, hogy a buda-
pesti középiskolai tanárképző intézetnek jelenleg érvé-
nyes szabályzata több tekintetben elavult, a mai fejlettebb 
követelményekkel meg nem egyező, a tanárképzéssel já ró 
különleges feladatok megoldására szervezeti okokból nem 
eléggé alkalmas. 

Többszörösen elismerték ezt az intézet tanárai is, 
kiknek igyekezete gyakran azért nem vezethetett meg-
nyugtató eredményre, mert az intézmény szervezeti hibái 
sem kellőleg összehangzó, sem eléggé beható működést 
nem engedtek meg. A tanárképzés jelenlegi rendjének 
több fogyatkozása onnan ered, hogy maga a szabályzat 
sem jut ta t ja szabatos módon kifejezésre a tanárképző 
intézet céljait. 

E hiba idővel mindinkább érezhetővé vált, a mikor 
tudniillik más, részben hasonló rendeltetésű intézmények 
keletkeztek a budapesti főiskolák kötelékében vagy azok 
mellett s a midőn a hatáskörök keresztezése következté-
ben a tanárképző-intézet szervezetének amúgy is bizony-
talan körvonalai mind jobban elmosódtak, a jelöltek pedig 
nem ritkán teljes bizonytalanságban voltak az intézetről 
s ennek föladatairól. A céloknak eme határozat lansága 
maga után vonta azt, hogy az intézet működésében a 
közös feladatok tudata s a kellő munkafölosztás nem 
érvényesülhetet t ; de nem honosodhatott meg a kívánatos 
fokban és mértékben az sem, a mit a tanárképzésben 
elsőrendű feladatnak tekintek: tanár és jelölt gyakoribb 
és közvetlenebb érintkezése, a tanár személyes ráhatá-
sának mindennél becsesebb eszköze. 

Nem volt tovább lehetséges a jelenlegi keretben azt 
a fontos célt elérni, hogy a jelöltek számára oly össze-
foglaló és áttekinthető előadások tar tassanak, melyekre 
épen a tanárképzés szempontjából a főiskola tudós mun-
kássága mellett különös súlyt helyezek. A mily kétségbe 
nem vonható az, hogy az egyetem első sorban magát a 
tudományt, minden különleges vonatkozás nélkül, tartozik 
tanítani, úgy másrészt nem tartom kétségesnek azt sem, 
hogy e föladat nemcsak nem zár ja ki, de sőt magában 
foglalja az arról való gondoskodást is, hogy azok, kikből 
majdan középiskolai tanárok válnak (s a kik a hallga-
tóság túlnyomó többségét teszik) egyetemi tanulmányaik 
során alkalmat nyerjenek a szakjokba vágó disciplinák 
kölcsönös vonatkozásainak és összefüggésének beható meg-
ismerésére, a tudomány legfőbb részeinek áttekintésére. 
Mindezeknek és más itt nem részletezhető okoknak meg-
fontolása s a középiskolai tanítás új terveinek kibocsá-
tása után most már szükségesnek tartom, hogy a buda-
pesti középiskolai tanárképző intézet az éveken át foly-
tatott tárgyalások és tanulmányok alapján megfelelőbb 
szervezetet nyer jen ; mert ha a tanítás terveinek nagy 
fontossága van, még nagyobb jelentőséget kell tulajdoní-
tanom annak, hogy a tanterveket oly tanári nemzedék 
haj tsa végre, mely főiskolai tanulmánya idejében egyrészt 
megtanulta a tudományos módszeren épülő komoly mun-
kásságot, de másrészt megtanulta azt is, hogy az egyes 
tudományok elméleti igazságai mikép függnek össze egy-
mással s végső eredményeikben mikép hatnak vissza a 
köznevelés föladataira. 



A föníiekre való tekintettel a budapesti középiskolai 
tanár-képző-intézetnek jelenleg érvényes szabályzatát a 
folyó tanév végével hatályon kivül helyezem és az inté-
zet mostani szervezetében véglegesen föloszlatom. A jövő 
tanév elejétől kezdve életbe léptetem az idezárt Szerve-
zeti Szabályzatot, mely az összes idevágó eddigi terveze-
tek és munkálatok fölhasználásával készült. Ezen új Sza-
bályzat kidolgozása alkalmával a legelső és legfőbb elv-
nek kívántam tekinteni azt, hogy az új szervezet a 
főiskolák részére biztosított autonomikus jogokat a leg-
csekélyebb mértékben se érintse. Ez elv kifejezésre jut 
az egész szabályzatban, de főleg annak 8. §-ában, mely 
úgy intézkedik, hogy a főiskola tanárai esetről-esetre s a 
fönforgó szükséghez képest fölkéretnek a tanárképzés külön-
leges munkájában való tényleges részvételre és csak ha 
e fölkérésnek engedve, magukra vállalják a közreműkö-
dést, következik be az illető tanárok megbízása. Megjegy-
zem itt, hogy e megbízásokkal egybekötött tiszteletdijak 
jövőre az elvállalt munka mérvéhez fognak igazodni. 

Tisztelettel értesítem végül nagyméltóságodat, hogy 
tekintettel a tanárképzés és tanárképesités ügyének szo-
ros kapcsolatára, egyidejűleg intézkedtem arról is, hogy a 
középiskolai tanárvizsgálati szabályzat átvizsgáltassék. 

Az új tanárképző szabályzata. 

A szabályzat pontjai a következők: 
1. §. A m. kir. középiskolai tanárképzőintézet arról 

gondoskodik, hogy a középiskolai tanári pályára készülő 
főiskolai hallgatók a hivatásuk szempontjából megkívánt 
szakszerű képzettséget és gyakorlati készültséget tervszerű 
tanulmányi rendben megszerezhessék. A jelöltek tudomá-
nyos szakképzésére főiskoláink előadásai, a gyakorlati 
képzésre a gyakorló főgimnázium és más fővárosi közép-
iskolák szolgálnak. Különösen gondoskodik a tanárképző 
arról, hogy a jelöltek a) főiskolai előadások keretében 
minden szakban rendszeres tanfolyamot végezhessenek ; 
b) előképzettségük megszilárdítására és az egyetemi elő-
adások kellő feldolgozására a tanárképző hatósága alatt 
álló repetitorok gyakorlataiban részt vehessenek; c) a 
szakképzettségük érdekében szükséges modern nyelvek-
nek valamelyikét, első sorban* a németet vagy a franciát, 
teljesen megtanulják. 

2. §. A tanárképzés céljára szolgálnak: a) a tanár-
jelöltek számára megállapított programm értelmében tartott 
előadások és gyakorlatok; b) az Eötvös-kollégium, mely-
ről külön szabályzat intézkedik; c) a gyakorló főgim-
názium. 

3. §. A tanárképző-intézet ügyeit vezetik: a) az 
elnök; b) az igazgató ; c) a hét tagból álló tanács. 

4. §. A tanárképző élén az elnök áll, a ki az inté-
zetet vezeti és a hatóságokkal szemben képviseli, annak 
munkásságára felügyel s általában mind a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter intézkedéseit, mind a tanács megálla-
pításait végrehajtja. 

5. §. Az igazgató az elnököt helyettesíti s a tanár-
képző ügyvitelét intézi. 

6. §. A tanács évnegyedenként tartandó rendes ülé-
seiben tárgyalja a tanárképző ügyeit. Jegyzőkönyveit és 
a szükséges fogalmazványokat a jegyző készíti el, kit az 
elnök előterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter alkalmaz és díjaz. 

7. §. Az elnököt, az igazgatót és a tanács többi 
tagjait öt-öt évre a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nevezi ki. 

8. §. A tanács teendői : u) az egyes szakok számára 
az illető főiskolai tanárok közreműködésével, a tanár-

jelöltek négy évi tanfolyama alatt tartandó előadásokra 
és gyakorlatra iránytadó programmot állapít meg; b) ennek 
értelmében a tanárképzés szempontjából szükséges elő-
adások tartására főiskolai tanárokat kér föl; c) a meny-
nyiben a főiskolai tanárok ezen előadások megtartását 
elvállaljuk, tiszteletdijuk iránt előterjesztést tesz a minisz-
terhez ; d) repetitorokat, illetőleg nyelvmestereket alkalmaz, 
kiket a vallás- és közoktatásügyi miniszter helybenhagy 
és a tanárképző költségvetésének keretében, a tanács 
javaslata szerint díjaz; e) az igazgató jelentése alapján a 
tanárjelölteket a tanárképző tagjaiul fölveszi; f ) a pro-
gramm megtartását és a repetitorok működését ellenőrzi; 
g) a tanfolyam befejeztével a tagoknak tanárképzőinté-
zeti végbizonyítványt ad. 

9. §. Az előadó tanárok tiszteletdíja félévenként — 
heti egy előadási, illetőleg gyakorlati óra után — 1 0 0 fo-
rintban állapíttatik meg. A tanács tagjainak évi tisztelet-
díja 500 frt, melyért a megállapított programm értelmé-
ben elvállalt előadásaikat is megtartani kötelesek. 

10. §. Úgy az igazgató, valamint a tanács tagjai 
a középiskolai tanárságra készülő hallgatók irányzására, 
a netalán kívánatos tanácsadás és útbaigazítás céljából, 
hetenként legalább egy-egy állandó órát tűznek ki a tanár-
jelöltek fogadására. 

11. §. A tanárképző elnöke, igazgatója és tanácsa 
tartoznak gondoskodni arról: a) hogy évenként, az illető 
szaktudomány természetéhez képest, oly bevezető elő-
adások tartassanak, a melyek az egyetemre lépő hall-
gatókat kellőképen tájékoztassák választott szaktanulmá-
nyuknak föladata, módszerei és irodalma körül; b) hogy 
az előadások sorában rendes két vagy három évi idő-
szakban a középiskolai tanárképzés követelte tanulmá-
nyoknak minden fontosabb ága oly terjedelemben s irány-
ban tárgyaltassék, hogy a tanárjelöltek tudományszakuk 
alapelveit, módszereit és főbb tanait rendszeres össze-
függésben az egyetemi évek alatt megismerhessék és 
elsajátíthassák; c) hogy a tanárjelöltek olynemű gya-
korlatokban és értekezletekben részt vehessenek, melyek 
elősegíthetik a jövendő tanárok jártasságát tanulmá-
nyaik alkalmazásában és ügyességüket a tudományos 
munkálkodás eszközeinek fölhasználásában; d) hogy a 
jelöltek egyetemi tanulmányaik befejezése után, esetleg 
a szükséghez képest már előbb is első sorban a 
gyakorló főgimnáziumban, de a körülményekhez képest 
más fővárosi tanintézetben is, a pedagógiai gyakorlatot 
megszerezhessék és a középiskolai módszeres tanítást 
elsajatíthassák. Ha e gyakorló útmutatással más fővárosi 
középiskolák tanárai bízatnak meg, ezek méltányos díja-
zásban részesülnek. 

12. §. A tanárképző-intézet félévi tanrendjét a 
tanács december, illetőleg május elején tartandó ülésében 
állapítja meg, mire az igazgató annak közzétételéről gon-
doskodik. 

13. §. A tanárképzés céljából hirdetett előadások 
hallgatása, valamint a megfelelő gyakorlatokban való 
részvétel szabadságában áll minden egyetemi és műegye-
temi rendes és rendkívüli hallgatónak, a mennyiben a 
kitűzött óra s a redelkezésére álló hely és eszközök ezt 
megengedik ; de a tanárképző tagjai kötelesek a kijelölt 
előadásokat hallgatni és szakjuknak megfelelő gyakorla-
tokban szorgalmasan és tevékenyen résztvenni. A mennyi-
ben ezt elmulasztják, a tanács őket a tanárképző-intézeti 
tagok sorából törülheti. 

14. §. A tanárképző tagja lehet minden, az egye-
temen vagy műegyetemen rendes hallgatóul bejegyzett 
tanárjelölt, a ki a kijelölt határnapig a tanárképző igaz-
gatójánál fölvételre jelentkezik. 



15. §. A törvényhozás által a tanárképzés céljaira meg-
szavazott ösztöndíjakat a val lás-és közoktatásügyi miniszter 
az elnök fölterjesztése, illetőleg javaslata alapján (16. §.) 
rendszerint a tanulmányok egész folyamára adja, esetleg 
azontúl is, míg az ösztöndíjas alkalmazást nem n y e r ; 
azonban azzal a kikötéssel, hogy az illető tanulmányainak 
kötelességszerű teljesítésén felül, rendes időben a tanár-
képesítés követelte vizsgálatokat is kellőképen megállja" 

16. §. Az ösztöndíjért folyamodók kérvényeit, az 
illető szaktanárok Írásbeli jelentése alapján és a tanács 
meghallgatásával, az elnök terjeszti föl megokolt j avas-
latával a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

17. §. A tanfélévek végen a tanárképzőnek minden 
tanára jelentést tesz hallgatóinak haladásáról, esetleg 
saját működéséről és tapasztalatairól, melyeknek kapcsán 
az ügy érdekében fölmerülő javaslatait vagy óhajait is 
közli az elnökkel. E jelentések alapján az igazgató össze-
foglaló jelentést terjeszt a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter elé. 

T Á R C A . 
A keresztyénség és a nő. 

Irta: J. H. Heidenryk. 

(Folytatás és vége.) 

Eredményünk ez : a keresztyénség elismeri a nő 
hivatását a társadalmi életben is ; itt is sokat szabad és 
kell tennie ; de soh'se feledje el, hogy nő, — soh'se 
hagyja el azt a sajátos helyet, azt a különös kört, melybe 
Isten állította. — És a nő legelőkelőbb, legfenségesebb 
helye, köre — ügy-e bár, mindenki helybenhagyja — 
a család. — A ház, a család, az otthon, melyben neki 
első sorban legtöbbet kell mozognia. Ő e kicsiny világ-
nak kormányzója, tanítója, orvosa, jóltevő angyala. Ott 
van az ő munkásságának igazi mezeje. Ott ébreszsze, 
ápolja a rendnek és szeretetnek, szelídségnek és tiszta-
ságnak szellemét, szó és példa által. íme ez az ő kivált-
ságos hivatása. — Kicsinyelné valaki a munkakört ? Senki 
sem fogja azt tenni, a ki egész terjedelmében, a maga 
fenségességében ismerni és méltányolni tudja. — Nincs 
férfi, azt hiszem, ki ne anyjának köszönné erényeit és 
jellemhibáit ne annak tudná be, hogy fejlődését téves 
i rányba vezette. — Igazán mondotta egy jeles ember : 
»A férfiak mindig olyanokká válnak, a milyenekké a nők 
jónak látják nevelni. Akarjátok, hogy nagyok és erénye-
sek l e g y e n e k , . . . akkor a r ra tanítsátok meg, a mi a nők-
ben nagyság és erény.* — Mily kevéssé tudják egy anya 
drága felelősségét megérteni azok, a kik ennél sokkal 
nagyobbnak, sokkal fontosabbnak találják azt, hogy a 
nők számára is tárva legyenek a gyárak, könyvnyomdák 
és távíró-hivatalok ajtai. Valóban nagyobb a nő felelős-
sége, mint egy nyomdahiba vagy tévesen expediált sür-
göny ; ő a világ jövőjére gyakorol befolyást és igen nagy 
részben tőle függ, hogy mit várhatunk, mit remélhetünk 
a következő nemzedéktől. — A nő első sorban nevelő; 
— gyermekeket emberekké, fiúkat bátor és vallásos fér-
fiakká, leányokat nőkké — kik jellemet kellemmel, komoly-

ságot gyöngédséggel tudnak párosítani — felnevelő. íme 
a nagy munka, mire lelkük természete és erőik szerint 
Isten által elhivattak. Az anya gyóntató-atyja a fiúnak 
és a leánynak egyaránt. A mit egy gyermek sem merne 
közölni atyjával, megsúgja egy bizalmas pil lanatban any-
jának. Minő pompás alkalmak a szíveket formálni és 
haj l í tani ; de minő drága és nehéz felelősség is nyugszik 
az anyai vál lakon! Az ő tőle eredő benyomásokat maguk-
kal viszik gyermekei a vi lágba; — mint magok szóród-
nak el az életben, és a belőlük kifejlődő termésben találja 
meg az anya a maga munkájának eredményét. Bizonyára 
senkitől sem függ az emberek leendő sorsa annyira, mint 
épen az anyáktól. Minden legkisebb dolgának, a mit szól, 
a mit tesz, megvan utórezdülése a gyermekek lelkében 
még akkor is, mikor már rég pihen. Azon a kicsiny 
házon, melyet ő kormányoz, — azon nyugszik a nagy 
tá rsada lom; és az a kicsiny ház elrejtett forrása a nyo-
morúságok tengerének és az áldások hatalmas folyamá-
nak egyaránt. És ha most már ez így van, — egy nő, 
ki anya, messzi távolban keresse azt, a mi kezeügyében 
fekszik ? ! De a férjetlen nőnek is nem tisztességére szol-
gálna-e, ha nevelési tehetségeit (a mely női tehetség és 
így női hivatás par excellence) érvényesítené és minden 
alkalmat megragadna, hogy vele a világnak szolgáljon ? 
Az alkalmat erre senkinek sem kell hosszasan keresnie; 
mindenki találhat házat, kört, hol ennek a hivatásnak 
szentelheti magát. — Nem egy fiatal leány, kinek úgy-
szólván semmi dolga sincs, ily módon hasznossá tehetné 
magát barátnője, testvére, rokona házában, kik az élet 
terheivel küzdve, szívesen vennék segítségét. Vájjon akár-
hány úri aszonynak, ki folyton panaszszal van tele, hogy 
unatkozik, rosszúl állana-e, ha jobban szivére venné a 
szegények, különösen a szegény gyermekek ügyé t? És 
vájjon valami különös dolog volna-e, ha befolyását 
keresztyén vallás-társadalmi intézményekben éreztetné, és 
— ha semmi más tennivalója nem volna, mint kicsi-
nyes háztartási dolgok, — ha egyik lába mindig a szegé-
nyek, a nyomorultak küszöbén lenne, hogy azzal a finom 
tapintattal, mely inkább saját ja , mint a férfinak, fényt 
gyújtson a sötétségben és nem egy poklot mennyországgá 
varázsoljon ? És ha ezt megtette, vájjon nem felelt-e meg 
hivatásának, mint keresztyén nő ? 

Meg; egy feltétel alatt, ha t. i. vallásos életében 
azt az ideált igyekszik megvalósítani, a mit a keresztyén-
ség állít fel számára. — Sokszor halljuk bizonyítgatni, 
hogy »a vallás, csak a nők számára való.« E szavak 
kicsinylést fejeznek ki a vallással szemben, a miért vállal-
ják el a felelősséget azok, a kik hasonló kifejezéseket 
megengednek m a g u k n a k ; mintha bizony korlátolt felfogá-
súnak, vagy babonásnak kellene lennie az embernek, 
hogy vallásos lehessen. És a mi különben mindenkiben 
hiba, a nőben sajátszerű megbocsátható gyengeség volna 
csupán ? ! Az ég őrizzen, meg babonától férfiakat, nőket 
egyaránt ! Én nem látom sehol, hogy Jézus, ki különben 
követőitől értelmes önálló hitmeggyőződést kívánt, ebben 
az esetben, a nőknél t. i., kivételt tett volna. — Férfia-



kat s nőket egyaránt ugyanazon módon oktatott és az 
alap és eszmélet nélküli hittől ép úgy elfordult az egyik-
nél, mint a másiknál. Valóban, a nő hite nem sokat ér 
ha nem értelmes, öntudatos; nem nagy épülésére szolgál, 
ha nem tud számot adni arról a reményről, mi benne él ; 
ha csak ajkaival ismétli azokat, a miket véletlenül a 
papoktól és a tanítóktól tanúltl Bizony félő, hogy az ilyen 
hit az élet küzdelmeiben és viharaiban el fog enyészni; 
mikor az csak hang és nem erő, és hogy az a nő, ki 
kezdette babonasággal, végzi hitetlenséggel. 

Pedig egy hitetlen nő a legborzasztóbb, a mit csak 
gondolhatunk. Hitetlen férfinak sötétség van a lelkében 
és jőni fognak életében pillanatok, mikor egyedül és sze-
génynek fogja magát érezni, — mégis értelme, szellemi 
ereje mintegy sejtetni fogja vele azt az utat, melyen halad-
nia kell, hogy a legkétségbeesettebb szélsőségektől megóva 
maradjon. De a hitetlen nő ?! Mi lesz belőle, ha felgyúl 
a szenvedély és a kísértésnek csábjai által tovaragad-
tatok ; a mikor megismeri az élet talányait s egyik esz-
mény a másik után füst és hamuvá válik; a mikor nyo-
morúltnak érzi magát és nem tudja, miért; a mikor sír 
és nem tudja hová forduljon ? ! Minden emberi lény — 
helyesen jegyezte meg valaki — ha elveszti szeme elől 
az oda fenn való dolgokat és Isten ködbe borul előtte: 
elszegényíti és lealacsonyítja önnönmagát. Am különösen 
a nőnek van szüksége benső asylumra, mit senki sem 
ismer rajta kívül, de a mi előtte szent; hol mindany-
nyiszor, a mikor szükségét érzi, Istennel egyedül lehet, 
eszmélkedhetik, kikérdezheti önnönmagát és mindannyi-
szor erősebbnek és boldogabbnak érzi magát ima és 
küzdelem és ama szent fogadások megtétele után, a 
mikről csak egyedül Isten tud. — Egy hitetlen nő! — 
milyen anyja lehet gyermekeinek, milyen vezetője házá-
nak, milyen polgárnője a társadalomnak ?! Ha egy nő 
azt a támaszt, mit csak a vallás adhat, elveszíti: — 
hiában keres ő máshol támaszt; és ha elveszítette ifjú-
ságának Istenét: — akkor emberen csügg, mint Istenén, 
még akkor is, ha az az ember istentelen. — A vallás 
és nő egymáshoz tartoznak. Élete nélkülözés és épen az 
önmegtagadás útján kel ki a hit. Élete szeretet és a ki 
szereti — ismeri Istent. És ha az szükséges gát a hova-
tovább mindinkább elharapódzó materializmus ellen, váj-
jon nem a nő volna-e az, ki finom érzésével, fejlett kedély-
életével a férfi-szívet is fogékonynyá teheti ama magasból 
alázendülő hangok meghallására és oly dolgok felett való 
gondolkozásra, melyek nem láttatnak! Valóban nincs 
szebb hivatás, mint sziveket vonzani, lelkeket formálni, 
arra az életre, a mely Istenből való. Vájjon nem valóban 
női hivatás volna-e ez ? 

És e hivatásnak teljesen meg fog felelni a nő, ha 
egyéni életében is törekszik megvalósítani azt a keresz-
tyén eszményt, hogy ember akar lenni, a szónak legfen-
ségesebb értelmében és egyéb dolgok után is törekszik, 
mint a melyek hívságosak és hiúvá tesznek. — És e 
tekintetben fájdalom, mennyi hiányzik még alsóbb és 
magasabb ranguaknál egyaránt; mindkét részen mily nagy 

a gazdagság és az élvezet hajhászása; mennyi bolondsá-
got hoz magával a divat; milyen nevetségés viseleteket 
tudnak az emberek kigondolni és mindenütt mily hévvel 
követik utánozzák; mennyi pénzt el tudnak pazarolni, 
hogy egymást fényben, dicsekvésben felülmúlhassák! 
Csoda-e, ha a lányok agya telve van a fényűzésre, cif-
rálkodásra való hajlamokkal és oly kevés helye van 
abban az értelmes, komoly gondolatoknak ?! Csoda-e, 
ha a szív lassanként mind hidegebbé, a fő mind üres-
sebbé, a lélek mind szegényebbé válik ? Csoda-e, hogy 
ha bár sok ifjú ember ki is tűzte célul, hogy saját tűz-
helyet és családot alapítson, lemond annak megvalósítá-
sáról, mert fél, hogy anyagi gondjai erején túl megnöve-
kednek ? De főként nem nagy veszély fenyegeti-e a csalá-
dok életét, az egész világ jövőjét, ha hiányzik a nőknél 
a komoly vallásos gondolkozás ? Boldog az a nő, kinek 
jellemnemességén nem esett csorba a folyton növekvő 
fényűzés és élvezet-hajhászat közben; ki mindazokat, kik 
őt körülveszik, még valami más által is tudja vonzani, 
mint ruhájának pompája által; ki ismer a bársonynál 
és selyemnél szebb ruházatot és szebb díszt, mint a haj-
fonatok ékessége és színek ragyogása; a ki megszerezte 
a szelíd és megelégedő lelket, mi egyedül kedves Isten 
előtt. Ez a dísz szebb, mint arany és gyöngyök; ez meg-
marad akkor is, mikor már a testi szépség eltűnik. Ilyen 
nőket formál a keresztyénség és ilyen nőkre van szüksége. 
Bár a világ soh'se szenvedne hiányt ilyenekben; mert 
ezek azok, kik erővel és hatalommál viszik előre Isten 
országának terjedését. 

Hollandból fordította: Csűrös József, 
n.-almási ev. ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 
»Énekeljetek Neki vígan.« 

Egyházi énekeink a lélek táplálékai, az istentiszte-
let fenséges voltának eszközei, a buzgóság szárnyai, egye-
nes út az élő Isten dicsőséges trónusához. Oly sokszor 
hallottuk e hymnusokat az egyházi énekekről; s ha e 
gyakran hangoztatott igazság nyomán alkotunk véleményt, 
azt kell állítanunk, hogy Fejes István nagytiszteletű urnák 
sikerült egyházi lapjainkban olyan kérdést tárni fel e 
lapok mérsékelt számú olvasói elé, a mely fontosságához 
méltó nagy, általános érdeklődést ébreszt az ideálisabb 
természetű közügyek iránt már-már elfásult szivekben. 
Udv azért az egyetemes énekügvi bizottság érdemes elnö-
kének, üdv, hogy haldokló reménységünket újra élesztgeti. 

Azok után, a miket a Debreczeni Prot. Lapban ol-
vastam, az énekek szövegére nézve nincsenek olyan aggo-
dalmaim, mint a milyenek Szentkúti Károly urat szólásra 
késztették. Teljes tisztelettel egyházunknak ott említett 
nagyjai iránt, egész bizalommal várom az ő Íróasztaluk 
rejtett helyeinek megnyilatkozását, mert azok a rejtett 
helyek kincses bányái a mi énekügyünk reformátorá-
nak. De van e kérdésnek másik oldala is, arról kívánok 



ez alkalommal tudós készültség nélkül, de szivem szerint 
szólni, mert egyházi énekeinket értékessé két dolog : a 
szöveg és a dallam teszik. Nincs más jogcímem a szó-
lásra, mint az a körülmény, hogy ezek a dallamok az 
én lelkemnek is minden napokon vidámitói, ezek az 
énekek az én énekeim is, az én lelkem drága kincsei. S 
nem tehetem, hogy ne szóljak, mert míg én magam tisz-
tán érzem az énekek hatását s világosan tudom, hogy 
ezeknek rendeltetése az, hogy a szíveket megolvaszszák, a 
kemény lelkeket is megindítsák, foglyul vigyenek az igaz-
ságnak, s az örökkévaló szentség és romolhatatlan dicső-
ség hálás, vidám tiszteletére, vagy az emberi gyarlóság és 
erőtelenség felett való őszinte s benső kesergésre serkent-
senek : addig másfelől igen sokszor és sok helyen tapasz-
taltam, hogy a gyülekezetek éneklése a buzgóságra han-
golt lelket is megtépázza, valóságos botránynyal keseríti. 
A dallamok ügyét is szőnyegre hozni s az énekeket ez 
oldalról is reformálni elsőrendű szükség. 

Nem régen volt, ezelőtt két esztendővel, hogy e 
lapok hasábjain annak a meggyőződésnek adtam kifeje-
zést, hogy ha dicséreteinket a mostani mód helyett a szö-
vegnek megfelelő élénkebb, a dallamnak megtelelő magya-
ros rythmussal énekeljük, akkor értjük meg igazán, hogy 
nem örökölt frázis, ha azt mondjuk ezekről, hogy a lélek 
buzgóságának szárnyai; de mindaddig, a míg a mostani 
országszerte divatozó, félkottás, de testvérek között is leg-
alább másfél kottát érő rendszerrel vontatva, unottan, a 
kifejezések legkisebb árnyalata nélkül folyik az éneklés, 
az ének nem lesz más, csak hivatalból megállapított része 
az istentiszteletnek. Valósággal zavarba jöhet az ember, 
ha a 74. vagy 75. dicséretet hallja énekelni; a legtelje-
sebb örömet, a melyet csak az Isten után vágyódó lélek 
érezhet, fejezi ki a szöveg, ehhez, kellőképen simul a 
dallam, de a mód, a hogy azt sokszor énekelni halljuk, 
szinte azt juttatja eszünkbe s úgy tünteti fel a dolgot, 
mintha csupa megkeseredett szivü tagokból állana ez 
állítólag Isten házának és Isten igéjének örvendező gyüle-
kezet. A magyar ember jóízlésének hiányáról nem lehet 
szó; ez állítást alaposan megcáfolnák szép népdalaink, 
vagy a magyarajkú róm. kath. atyafiaknak gyönyörű egyházi 
templomi és búcsu-énekei. A gyászos valóság egyik igazi 
okát abban találhatom, hogy kántoraink az iskola porát 
lerázva, paranyi zenei képzettséggel dicsekedhetnek, lassan, 
vontatva szól kezük alatt az orgona s a közönség idők 
folyamán hozzászokott, mert alkalmazkodott a gyakor-
latlan kezű kántorok játékához: énekeink szépségét elte-
mette a hangok változatlan vontatottsága annyira, hogy 
énekügyi bizottságunk sem vette észre, hogy legszebb 
dicséret-dallamaink közül javasolja egy néhánynak kiha-
gyását. Ajánlom mindenkinek, hogy énekelje akár a bűn-
bocsánatért való, akár a vasárnap- vagy hétköznap-reg-
geli saját dallammal biró énekeket, vagy a dicséretek közül 
egy néhánynak kivételével bármelyiket, de ne a Sz. Nagy 
József-féle letétel útmutatása szerint, a hogy általánosan 
szokás, hanem a szövegnek megfelelő módon, a hogy kell, 
és igazat ad nekem abban, hogy nem kell nekünk kül-

földi kölcsönért folyamodnunk, ha a dallamokat refor-
málni akarjuk; bőven elég, ha a meglevő dallamokat szé-
pen énekelni megtanuljuk. Valahányszor ezeket az éne-
keket a magam módja szerint elénekelem, mindig az jut. 
az eszembe, hogy egy tőről fakadtak ezek azokkal a Káldy 
gyűjtötte szép énekekkel, a melyekből a magyar romlatlan 
szívnek bús panasza, erős hite együtt szólnak hozzánk. 

Káldy Gyula, a budapesti m. kir. operaház igazga-
tója, csudás fáradsággal, illendő gonddal összeállította a 
régi énekeket, bejárta velük az országot, hirdette ezeket 
a gyönyörűséges énekeket, útja valóságos diadalmenet 
volt; minekünk még csak a kezünket sem kellett meg-
mozdítani, azokhoz a régi szép magyar énekekhez hasonló 
énekeink itt vannak a szemünk előtt a mi dicséreteinkben, 
csak le kell róluk fejtenünk azt a furcsa köntöst, a melyet 
idők folyamán az emberi együgyűség s a Sz. Nagy József-
féle félkottás rendszer rakott reájuk. Nem arról van szó, 
hogy erőszakkal és illetlenül zsinórozzuk és sujtásozzuk 
fel dicséreteinket, hanem arról, hogy azt a valódi karak-
tert adjuk nekik vissza, a melyet Ízléstelen emberek 
könyörtelenül eltöröltek róluk. 

A Protestáns Szemle egyik közelebbi füzetében a 
svájci egyházi énekekről szóló cikk, majd legközelebbi 
számában lapunknak Grotius úr azt ajánlja, hogy kül-
földi testvéreink szép dallamaiból lehetne a legszebbeket 
átvenni s ily módon lendíteni egyházi énekeink ügyén s 
emelni, fokozni istentiszteleteink szépségét. Én úgy tekin-
tem ezt, mint az egyház és az istentisztelet irányában 
nyilatkozó jóakaró szerelmet, a mely bárhol valami 
szépet hall s lát, azzal szerelme tárgyát óhajtja felékesí-
teni. De az ilyen kérdésekben, a melyekben gondosan 
meg kell vizsgálni, hogy népünk lelkületének, hangulatá-
nak mi felel meg s mi nem, nagy óvatosság szükséges. 
Ha olyan abszolút becsű himnuszokat találnak, mint a 
milyen pld. az »Erős vár a mi Istenünk « dallama, meg-
hajlok előtte, de mindent csak azért, mert a fejlettség 
magasabb fokán álló külföldi testvéreinké, nem ajánla-
nék. Gondos tekintettel lennék a magyar lélek, a magyar 
rbythmus sajátosságaira. Azután meg akármilyen szép legyen 
is az a svájci dallam, ha mi a magunk szokása szerint 
ráhúzzuk a mi saját külön félkottás kaptafánkra, elvész 
annak minden szépsége. Példa erre az érdemes ének-
ügyi bizottság felhívása, a mely többek között azt mondja, 
hogy pld. a 177. dicséret, vagy a 43. más dallamra át-
írandó. Meg vagyok győződve, hogy a bizottság nem 
ismeri ez éneket, csak Sz. Nagy József bemutatása utján, 
mert ha ennek dallamát kiszabádítja a félkották nyűgé-
ből, olyan felfedezésre jut, mint az, a ki a durva vakolat 
lefejtésével a legszebb freskót látja egyszerre maga előtt 
s aztán féltékenyen őrzi, hadd maradjon az a maga ősi 
állapotában szépnek s csak avatott kezet enged hozzá közel. 
Megpróbálom a 43. dicséretről lefejteni azt, a mi nem hozzá-
való, idekottázom úgy, a hogy magam szoktam énekelni s a 
hogy én ezt valóságos kincsnek, féltett ereklyének, egyházi 
dallamaink egyik gyöngyének tartom, s aztán az avatott 
kezű embereket szólítom fel, hogy nyúljanak hozzá: 



43-ik dicséret. 
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Azt is olvasom a »Prot. Szemle* említett cikkében 

hogy jó lenne, ha a dallamok négy hangra kottázva je-

lennének meg énekeskönyvünkben. Ezt már feltétlenül 

szerencsés és üdvös gondolatnak tartom, de e tekintetben 

is nagy óvatossággal járnék el, mert e kérdés fontossága 

nagy körültekintést igényel. E munkában annak juthat 

szerepe, a kinek jól kifejlett érzéke van a magyar zene 

iránt s e mellett alapos zenei képzettsége is. Ilyent talál-

hatunk elvétve kántoraink között, de nekem mégis arra 

a férfiúra esik tekintetem, a ki már bizonyságát adta 

annak, hogy az ilyen nagy nemzeti kincsek épségben tar-

tásához nemcsak ért, hanem erre hivatva is van; meg-

kérném erre a munkára Káldy Gyulát, a ki hiszem, hogy 

szívesen, kedvvel vállalkoznék erre s korszakos munkát 

végezne. 

Református. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Hoensbrosch gróf ismeretes tragikus esete alkalmá-

ból Wmtzingerode gróf, az »Evang. Bund« elnöke, egy 
röpiratot bocsátott közre, a melyben nemes és lovagias 
módon a közvélemény által elitélt konvertita eddigi mun-
kásságát és jelemét ismerteti. Köztudomású, hogy a nemes 
gróf a jeszuiták machinációi alapján egy lelketlen házas-
ságközvetítőnek esett áldozatul, s miután vigyázatlanságból 
hálóba került, esetét az ultramontán sajtó az ő morális 
megsemmisítésére fordította. A röpirat a közvélemény 
komolyabb erkölcsi érzületére appellálva, az ártatlanul 
üldözött grófnak védelmére kel, s egyengeti útját a szel-
lemek ama küzdelme felé, a melyre minden tekintetben 
való és érdemes 

Kínos hatást keltett, mint Beyscldag »DeutschEv. 
Blátter« c. folyóiratának júniusi füzetében olvasom, W<s-
liceuus tanár goslari temetkezésének egyházkormányzati 
albirálása. Nevezeit tanár és hírneves festő élete végéig 
hü és vallásos ev. keresztyénnek bizonyult, — holt tete-
mét azonban elégetni rendelte. Az annál való papi funk-
ciót ez okból a hannoverai főegyházi tanács Bormann 
lelkésznek megtiltotta, sőt a kormányelnök a főegyházi 
tanács szükkeblűségének megfelelőleg még a Wislicmus 
által díszített császárteremnek az egyházi szertartásokra 
való átengedését is megtagadta. Nevezett lekész tehát talar 
nélkül, csupán barátjaként szólhatott ez érdemes ember ra-
vatala fölött. Beyschlag a főegyházi tanács ez eljárását evan-
géliumellenesnek mondja. Óvjuk meg a temetkezés keresz-
tyén szokását az által, hogy az egyház szolgájának meg nem 
engedjük a hullaégetésnél való közvetlen szereplését, — de 
a halottas háznál való hivatalos funkciójának letiltására 
nincs az evangéliumokban biztosított jogunk, miután a hulla-
égetés, a hygienikus szempontoktól el is tekintve, az ev. hit 
vagy a keresztyén morál semmiféle tételével sem ellenkezik. 
Sajnos, hogy az egyetemes zsinat s a porosz főegyházi 
tanács nagy többsége is a hannoverai konziszótrium által 
követett szűkkeblű fölfogást vajja, a mi csak megzavará-
sára szolgálhat a prot. köztudatnak. Ideje volna már, 
hogy a prot. közegyház a hullaégetés kérdését is az evang. 
keresztyénség szellemében tisztázná s a szertartás tekin-
tetében az egyöntetű eljárásnak űtját egyengetné. Csak 
az a régi vagy modern szokás, mely ellenkezik az evan-



géliummal vagy a hitvallásos könyvekkel, feltétlenül elve-
tendő, — a többiben — egyházunkban külösen — a liber-
tás és a charitás elvének kellene uralkodnia most és 
mindenkoron. E tekintetben nemes evang. állásponton 
állanak Fabev, Beyschlag, sőt még az ó-kath. püspök 
Reinkens is. 

Németországban is — hát nálunk ! — nagy a panasz 
a fölött, hogy egyes felsőbb prot. körök tudva vagy tudat-
lanul. szándékosan vagy legtöbbször politikából az ultra-
montanizmus szekerét tolják az egész vonalon. E protes-
tánsok tehát szolgálatára vannak annak a pápás propagan-
dának, mely mindenha élet-halálharcot vív a protestan-
tizmus ellen. Beyschlag említi, hogy prot. áldozatkészségből 
épül föl Kassel városában egy pápás irányú betegápoló 
intézet, sőt bizonyos prot. körök még dicsőséget is látnak 
abban, hogy a pápás propaganda főfő faktorai. Egy másik 
esetet konstatál az én forrásom Drezdában, a hol a prot. 
arisztokraták az ultramontán Vinceegylet részére felülfizet-
tek egy hangverseny alkalmával bőségesen, holott a bei-
misszió vagy a Gusztáv-Adolf-egylet áldásos céljaira egy 
fillérrel sem járulnak. Hogy ez az eljárás az ev. hitvallás-
hűség kategórikus imperatívusával ellenkezik, azzal, úgy 
látszik, nem sokat törődik. Pedig ez az eljárás is, mint 
sok más, a prot. közfelfogás és ev. köztudat megzavará-
sára s az egyházhívek megbotránkozására vezethet, a 
melyre ugyancsak keményen elitélő szava van a nagy 
apostolnak. Hogy nálunk e tekintetben sokszor csupa 
liberalizmusból, a legtöbbször a békés egyetértés bizony 
hamis politikájából még rosszabbak az ügyek és még zava-
rosabb prot. körökben a közfelfogás, köztudomású dolog. 

Két római jellemképe,t örökít meg Beyschlag folyó-
irata mult füzetében. Róm. 14-re való hivatkozással, a 
mely szerint a mi nem a hitből, azaz meggyőződésből 
való, bűn az, helyesen konstatálja azt, hogy azt a nagy 
keresztyén alapelvet azelőtt 26 esztendővel méltán vetette 
föl az ókatholicizmus evangéliumi mozgalma a vatikánizmus 
bálványával szemben. De megtagadta ezt a sarkalatos 
alapelvet legújabban 2 pápás theológus, és ezzel a római 
katholicizmus újból is megsemmisítette a jellemképzés nagy 
keresztyén elvét. 

A nem rég elhunyt Krementz érsek-biboros való-
ban csodálatos theológus volt. Mint ermelandi püspök 
1869. kiadta »Das Leben Jesu eine Prophetie* című félig 
nevetséges, félig blasphémikus művét, a melyben az üdvö-
zítő életét jóslatképen a papság történetére alkalmazta s 
az egykori tengeri rablónak, XXIII-ik János pápának a 
konstánci zsinat gonoszságait elitélő határozatai előtt való 
engedelmes meghajolásában Jézus Krisztus alázatosságára 
emlékeztető jó cselekedetet látott. A pápai csalatkozha-
tatlansággal szemben a német, osztrák és a magyar püs-
pökkel (Strossmayer, Simor) egyetemben erélyes ellent-
állást fejtett ki, »esztelenségnek« jelezte azt, sőt Pio nono 
pápa letételéről s új pápaválasztásról is mert és tudott 
deklamálni. Németországba visszatérve, az általa korábban 
»szükségtelennek, lehetetlennek és veszedelmesnek* tartott 
tant egy lélekzetvételre istenileg kijelentett igazságnak* 
kezdte deklerálni, s Wollman vallástanár, s más 3 lelkész 
kivételével a kultúrharcot indította meg az egész vonalon. 
Az ismeretes pápás érzelmű Auguszta császárnő párt-
fogása mellett sikerült azonban a büntetéstől megszaba-
dúlnia, sőt a nálánál merevebb és a kormány előtt disz-
kreditált Melchersnek utódává is lett a kölni érseki széken. 
Jellem gyengeségéről meg fogja jegyezni a porosz történet, 
hogy megint csak csupa politikából életében és halálában 
egyaránt még nagyobb mérvű kitüntetésekben is részesült, 
lm ez a jellemképzés útja és eredménye a pápás katho-
licizmusban! 

A másik pápás jellemkép Sehell, az ismert nevű 
s legújabban a kúria által teljesen megbénított würzburgi 
theol. író és professzor. Bizonyára nagyobb theológus 
volt, mint Krementz püspök, de itt nem theol. műveltség-
ről, hanem jellemképzésről van szó. Azon a napon, a 
melyen az Index átokbullája őt sújtotta, egy komoly és 
jellemes tudományos férfiúhoz méltóan vallotta és meg-
fogadta, hogy az Isten által neki adományozott ismeret-
nek a világosságát véka alá nem rejti, s a reá következő 
három napra mégis véka alá rejtette. De még ezután is azt 
vélte, hogy ez a világosság a véka alatt is világíthat. 
Róma azonban ilyen kérdésekben komolyabb és követ-
kezetesebb. Napjainkban újabb eljárást indított meg ellene, 
a theológusok előadásainak látogatásától letiltattak^ s ezzel 
az ő számára minden további rezervációknak örökre vége 
szakadt. A pápás körök rágalmazására máris írja [a 
»Germania*: »Schell alaptévedése az istenfogalom, a pokol 
és a bűn tanában, továbbá Írásbeli és szóbeli felfogása 
az egyházról, a hitről, a test feltámadásáról, a keresz-
teletlen gyermekek sorsáról s végül a szakramentumok 
sorrendjéről es hatásáról elég ok arra nézve, hogy az 
egyház főpásztorának figyelmét fölhívja és nagyobb óva-
tosságra és ellenőrzésre indítsa.« Képzelhető-e ezek után 
— kérdjük — olyan komolyan művelt keresztyén theo-
lógus, ki e hittani kérdésekben bizonyos meggyőződést 
szerzett, s aztán fölhivatik, hogy ezt tagadja meg, s mi-
után theol. jellemét megtagadta, továbbra is szolgálja a 
theol. tudományt? Ha ez nem feláldozása az értelemnek 
és megtagadása a lelkiismeretnek, akkor nincs többé tudo-
mány a világon s minden további tudományos kutatás 
hiábavaló. 

Ausztria egyházpolitikai viszonyairól is szól Bey-
schlag említett füzete, s természetesen annak rovata alatt 
nekünk magyaroknak is hely jutott. Helyesen teszi, hogy 
elitéli az osztrák kormány egyházpolitikáját, teljes joggal 
védelmére kel az államalkotó és fentartó osztrák német-
ségnek, rokonszenvvel kiséri annak »Los von Rom« immár 
tízezer hittérést konstatáló mozgalmát, hogy aztán egy 
lélekzetvételre a bécsi kormány «brutális absolutísmusával* 
kabcsolatosan neki rontson a magyar kormány »hazug 
liberálizmusának és konstitucionalizmusának«. A »Siebenb. 
Deutsches Tageblatt« volt ismét a hű tolmács, a midőn 
informálja a nagy németeket »a régi német helységnevek 
s a családi nevek erőszakos magyarosításáról*. És ezek 
a »koronamagyarok« állítólag a posta- és távírda tisztjei 
és alkalmazottjai között vannak a legnagyobb számmal, 
így p. o. az 1898-iki évben 6722 az előző év 1841 név-
magyarosítójával szemben. Végül megjegyzi a jól dotált 
erdélyi Tageblatt, a melyet már nekem van szerencsém 
ismerni, hogy ez a magyar eljárás valóságos »specialitása 
dieser Entnacionalisirungs-und Eutsittlichungsbestrebun-
gen, a melyek semmiféle más müveit államban a vilá-
gon elő nem fordúlhatnak*. — Ezekre az ismert hangú 
és irányú szász expektorációkra aztán Beyschlag megjegyzi: 
ha a juszticia csakugyan fundamentum regnorum, akkor 
a két osztrák (sic!) birodalmi félnek sorsa a homokra épí-
tett ház sorsának néz elébe. Én pedig az én szeretett 
mesteremnek hamis és hazafiatlan információból eredő 
egyoldalú megjegyzésére a mult évek szomorú tapaszta-
latai nyomán, fájdalom, ugyan azzal felelek, hogy arra 
semmit sem válaszolok. 

Az örmények tömeges lemészároltatása kérdésében 
méltán hallatja szavát Beyschlag, mivel az egy szívtelen 
német politika aerájában mehetett csak végbe. A németek 
azóta nem késtek gyors segélyeikkel, a melyek azonban 
eltűnő csekélységek az iszonyú nagy nyomorúsághoz ké-
pest. A segélyezésnek állandó központi szervezete van, a 



melyet a francia pápás propaganda és római kúria máris 
prozelitáskodással s a Németország és Törökország között 
lévő jó politikai viszony megbolygatásával vádol az egész 
vonalon. Pedig itt csak az örmény nemzeti egyháznak 
evangéliumi szellemben való regenerálásáról van szó. Arról 
értesülünk ugyanis közvetlenül szerzett tapasztalatok nyo-
mán, hogy a tömeges mészárlások millióra rúgnak, az 
árvákká lett gyermekek száma meghaladja a 150 ezeret. 
a tömeges nyomor enyhítésére közadakozásból eddigelé 
10 millió fordíttatott, mely összegből 1/e rész Németor-
szágra esik, s hogy végül a német segélybizottság még 
évi 350 ezer márkával rendelkezik, mely öszeg azonban 
a rettenetes módon szétszórt és elpusztított örmény ke-
resztyén nép fölsegélyezésére elégtelennek bizonyúl. E 
kérdésre vonatkozólag találólag jegyzi meg Beyschlag : 
hogy ilyen nagyszabású irgalmas szamarita müvet még 
védelmezni is kell a török barbársággal s a német keresz-
tyén >kramerpolitával« szemben, az épen az idők legszo-
morúbb jeleihez tartozik. 

A németországi evang. szociális kongresszus mult 
hó 24—26. napján Kiel városában ülésezett. E város őrzi 
hamvait a slesvig-holsteini ismert nevű egyházi atyának 
Harms Klausnak, ki magáról méltán mondhat ta : Nihil 
humani et nihil quod civis est a me alienum esse putavi, 
mely jelmondat a kongresszus alapgondolataira is méltán 
vonatkoztatható. A kongresszus első napján Kaftán gene-
rálszuperintendens a kovászról szóló parabola alapján 
bővebben kifejtette ezeket a gondolatokat, hogy mi nem 
e világból, de e világba valók vagyunk. Nem elvilágia 
sodás, vagy világtagadás, hanem a világ erkölcsi áthatása 
és megdicsőítése a mi célunk. A szabadság, egyenlőség 
es testvériség eszméje nemes tartalmát tekintve, Názáreth 
iskolájából való. Hogy az evangélium mindent megújító 
és átható kovásza az egész világot áthassa és átala-
kítsa, ahoz a felülről és alulról eredő jóakaratra van 
szükség. — Az első nagy előadást Kaftán berlini tanár 
és ismert nevü dogmatikai iró tartotta >A lutheri egyház 
viszonya a szociális kérdéshez« cimmel. Ebben kifejtette, 
hogy az egyháznak a szociális kérdéshez való viszonya 
és állásfoglalása benső szükségességgel a reformáció alap-
elveiből következik és lényeges haladást jelez a prot. 
népek egyházi és erkölcsi életrendjében. Korunk szociális 
mozgalma benső összefüggésben van a reformáció ama 
alapgondolataival, a melyeket az evangélium vezetett be 
a népek történetébe s a melyek máig is sarkalatos alap-
jai és feltételei a népek és nemzetek egészséges kulturá-
lis életfejlődésének. — A kongresszus évi jelentését Bohr-
bach tanár terjesztette elő, a melyből megtudjuk, hogy 
950 igen tekintélyes tagja van Németországban, a mely-
lyel kapcsolatban Harnack berlini tanár és ismert nevű 
dogmatörténetiró kifejtette, hogy a kongresszus, mint közös-
ségi alapon álló szervezet az evang. egyház egyik hat-
hatós organumának tekintendő. — Miután Freese berlini 
gyáros a gyári ipar konstitucionális rendszerének szüksé-
gességét vitatta, a gyűlés 2-ik napján nagyobb előadást 
tartott Paulsen berlini tanár és ismert nevű philoz. iró, 
»A műveltség ideáljáról a szociális mozgalommal ralo 
összefüggésében« címmel értekezett. Főbb gondolatai a 
következők: Valamely kor műveltségének uralkodó ide-
álja független a társadalom szervezetétől. Nagyobb vál-
takozások ez ideál körül a társadalmi élet átalakulásával 
állanak szerves összefüggésben. Valamely kor nevelési 
ideálja a társadalmi körökben uralkodó erkölcsi és értelmi 
tökéletességtől függ. Az alsóbb rétegek müvelése minden-
kor a főcél, a melyeknek fejlesztésében viszont a szabad 
keresztyén erkölcsi személyiség kiművelése a fődolog. A 
szellemi és erkölcsi erők kifejlesztésén van a hangsúly 

a különböző néprétegek körében. A szociális kérdés a 
népek és nemzetek önfentartásának életérdekeivel áll a leg-
szervesebb kapcsolatban. E gondolatokkal összefüggésben 
behatóbban ismertette a tudós tanár a XVII. század 
udvari. XVIII. század polgári s a XIX. század nemzeti, 
realisztikus (Napoleon és Bismarck) és népies — demo-
kratikus nevelési és műveltségi életideáljait. Úgy Kaftan, 
mint Paulsen tanár alapos és tudományos fejtegetéseihez 
igen mélyre ható disputácíók fejlődtek ki, a melyek lénye-
gesen elősegítették a bizonyara felette fontos kérdés tisz-
tázását. 

Örömmel regisztráljuk német testvéreink tanulságos 
forgolódásait a szociális mozgalom körül, a melyekről 
olvasva, elszorúl az ember szíve, ha e téren is a mi 
elmaradottságunkra gondolunk. A belmisszió és az evan-
gelizáció immár föléledt mozgalmára itt is igen nagy 
munka és sok feladatnak a lehető megoldása vár. E téren 
is Krisztus az út, az igazság és az élet most és minden-
koron. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

Kalászok az amerikai egyházi élet 
mezejéről. 

Nemrégiben irtain e lapok hasábjain arról a nagy-
arányú s minden prot. ember mély érdeklődését méltán 
kiérdemlő munkáról, melyet az amerikai methodista egy-
ház kezdeményezett a keresztyénség új évszázadának 
kezdetére. 

25 millió forintos egyetem felállítását vette tervbe 
Washingtonban, az ország fővárosában ez a derék evan-
géliumi felekezet, melynek tagjainak száma — mint emlí-
tém — alig haladja meg a hazai ref. magyarság szám-
arányát. A tervek, s az azok kivitelét biztosító pénz-
összeg jórésze együtt van, a mi még hiányzik, nem lehet 
kételkednünk, hogy azt is összehozza a methodista atya-
fiak széltében elismert áldozatkészsége, lelkes buzgósága. 

A baptista egyház másképen köszönti az új szá-
zad hajnalhasadását. Ez a felekezet most minden erejét 
új misszióterületek nyitására, a régiek intenzívebb műve-
lésére koncentrálja. Belmisszió-bizottságának előttem fekvő 
mult évi jelentése szerint csupán amerikai területen 185 
ezer dollárt fordított a baptista egyház egyeteme missziói 
célok propagálására. Az eddigi sikerekkel azonban nem 
elégedik meg. Ha mostani számítása beválik, akkor bát-
ran elmondhatjuk, hogy az aránylag csekély népességű 
amerikai baptista egyház viszi el a pálmát a missziói 
munkálkodás terén, miden más felekezeteket túlszárnyalva 
e célra hozott, illetőleg hozandó áldozatkészségének nagy-
ságával. A már részleteiben is kidolgozott s az egyes 
paróchiáknak is megküldött tervezet szerint egy oly nagy-
szerű alapítvány létesítése kombináltatik, melynek segé-
lyével, melynek felhasználásával a baptista egyház tagjai-
nak száma a legrövidebb idő alatt megsokszoroztathatik 
a többi testvér-felekezetek érzékenységének kihívása 
nélkül. 

Alkalmam nyílt magamnak is bepillantani ebbe a 
tervezetbe, mely egyik itt működő baptista prédikátor 
társamnak lett elküldve egyházi főhatósága által. 
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Minden egyházközség lelkipásztorához egy tábláza-
tos nagy ív papir lett küldve, felosztva annyi apró koc-
kára, ahány tagból a gyülekezet áll. Megjegyzem, hogy 
amerikában ritka gyülekezet, mely 3—400 tagnál többől 
állana. A lelkész felhívja a híveket, hogy mindenki tölt-
sön ki egy kockát az íven, s adományozzon az Evan-
gélium terjesztésére, a missziók fentartására 1 dollár, u. 
n. special offert. Az ív az úrasztalára van kiterítve s 
prédikálás után sorba jönnek a hívek s okkupálnak neveik-
nek egy-egy kockát. Alig szükséges megemlítenem, hogy 
baptista kollégáink nagy ügyességgel, körültekintő tapin-
tattal végzik ezt a rájuk bízott missziót, melynek kifun-
dálásánál, valljuk meg, a gondos baptista atyák nagy-
részben az emberi hiúságra számítottak. Alig akad egy-
egy gyülekezetben egy-két tag, ki kivonná magát a fize-
tés kötelezettsége alól, már csak a többiektől való szé-
gyenkezés miatt is. S ha akadna ilyen, előáll mindjárt 
8—10 ember, kik késznek nyilatkoznak az üresen maradt 
kockát kitölteni nevükkel s dollárjukkal. A bölcs zsinat gon-
doskodott arról is, hogy vagyonosabb egyházi tagok 
részére is nyujtassék alkalom vallásos áldozatkészségük 
kielégítésére. A nemes verseny fokozására vannak 25, 
50, sőt 100 dolláros kockák is, melyekért már a főegy-
házi hatóság részéről jegyzőkönyvi köszönet is kijár. 

Ily módon a baptista egyház egy év alatt 5—6 millió 
dollárt remélössze hozni missziók céljaira, s hogy remény-
sége nem épen alapnélküli, mutatja az, hogy kétheten-
ként átlag véve százhúsz — százötvenezer dollár önkéntes 
adomány folyik be a missziói közpénztárba. 

Ha a kombinált pénzösszeg csakugyan együtt lesz — 
a miben a világos jelenségek s a baptista atyafiak szívós 
kitartásánál fogva egy pillanatig sem lehet kételkednünk 
— akkor a baptista egyház lesz hivatva a jövő évszázad 
folyamán a legnagyobb terjeszkedést tenni. Száz és száz 
új missziói állomást fognak organizálni, ezer és ezer 
lelket hódítva a jövő nemzedékben egyházuknak. Mert 
Amerikában egész országokkal vetekedő olyan területek 
vannak még, hol még egy keresztyén felekezet sem vetette 
meg szilárdan lábait. — Némely vidék lakóin csak a 
keresztyénség máza van, s ezek nem sok különbséget 
tesznek az egyes ker denominációkban. A melyik közöt-
tük templomot épít, ahhoz csatlakoznak. Gyermekeik 
azonban már Tentartó elemeivé válnak az őket dajkáló 
egyháznak. S épen erre számít a baptista egyház. Két-
három, sőt ha kell, több milliót is szívesen költ új misz-
sziói telepek létesítésére, még ha az első generáció nem 
hozza is meg a kivánt gyümölcsöt. Nem elveszeit pénz 
az, mit egyes felekezetek a misszió-ügyre áldoznak! Szü-
letések által csak nagyon lassú szaporulat érhető el, új 
missziók, új egyházak, templomok ezreket vonzanak és 
nyernek meg a felekezetnek. Ezért van, hogy ma már min-
den felekezet s nem csak a baptista, szinte erejét felül-
múló áldozatot hoz a misszók ügyének. A baptisták, mint 
látjuk, jó példával előljárnak. Nemcsak beszélnek, hanem 
cselekednek is. 

Legközelebb a presbyteri felekezet tevékenységéről 
írok, úgyszintén a mi anyaszentegyházunknak a közelgő új 
évszázad kezdetére tervbe vett munkájáról. 

Chikagó. Ills, 8708 Buffalo are. 
Harsányi Sándor, 

ev. reform, missziói lelkész. 

E G Y H Á Z . 

A marosi ref. egyházmegye közgyűlése. Az 
erdélyi egyházkerület egyik legnépesebb s legtekintélyesebb 
egyházmegyéje, a marosi, e hó 3-án tartotta meg szoká-
sos nyár-elői közgyűlését Marosvásárhelytt. A közgyűlést 
megelőzőleg a várbeli nagy templomban istentisztelet 
s néhai Szász Domokos püspök emlékezetére gyászünnep-
ség tartatott, melyen PMVÜSZ János esperes megható szép 
könyörgése után Viski Gyula somosai lelkész mondott 
emlékbeszédet. Közben a nyárád-szeredai földész-ének-
kar két gyászdalt énekelt el. Az egész istentisztelet szép, 
megható, felmagasztosító volt. Azután a közgyűlésre vo-
nultak az egyházmegyei képviselők, papok, világiak. Itt 
Ravasz esperes elnökölt s tette meg jelentését egyfelől 
esperesi működéséről, másfelől az egyházmegye beléletéről. 
A tárgysorozat többi pontja az új lelkészek és tanítók 
bekeblezése, tanügyi, főjegyzői s pénztárnoki jelentések 
voltak s végül az indítványok. Ezek során különösen e 
kettőt említjük föl. Deésy Zoltán, alispán s algondnok 
indítványára a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 
az, épen ravatalon fekvő Kovács Ferenc m.-vásárhelyi 
róm. kath. plébánus, apát és pápai praelatus elhunyta 
alkalmából a róm. kath. egyháztanácshoz s a néhai csa-
ládjához részvétiratot intéz. A TóthfaJusi József maros-
vásárhelyi lelkész atyámfia indítványára pedig elhatározta 
az egyházmegye, hogy tiltakozik a vállás és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszternek azon elhatározása s ténye ellen, 
melylyel az erdélyi róm. kath. püspök címét rendeletileg 
erdélyi püspök címben állapította meg. Az indítványozó 
hosszabb beszéd kísérletében bizonyította be a kultusz-
miniszter rendelete törvénytelen, jogtalan s sérelmes vol-
tát és kimutatta, hogy azok az okmányok, melyeken e 
határozat alapulhatott, nem az igazság és történel-
mi hűség kész bizonyítékai, hanem falsumok, sőt bűn-
jelek, melyek az erdélyi protestánsokat sok-sok keserű-
ségre s méltatlanságra emlékeztetik. Hosonló tiltako-
zásra a többi egyházmegyék s a f. é. szeptember havában 
tartandó egyházkerületi közgyűlés is felkéretett, (i. f.) 

A nagyhonti ágostai evangélikus egyházmegye 
a minap tartotta Selmecbányán évi közgyűlését. A napi-
rend tárgyai közül különösen Handel Vilmos főesperes 
jelentése érdekes. Örömmel konstatálta ugyanis, hogy az 
egyház tót hívei körében egyre jobban terjed a magyar-
ság. Minden gyülekezetükben megülték a magyar nemzet 
ünnepeit, azonkívül pedig Százd és Fehérkút községekben 
a magyar nyelvű istentiszteletet hozták be. Az egyház-
megyei közgyűlés örömmel vette tudomásul a jelentést. 



Az egyházi gyűlésen beiktatták hivatalába Laszkári Pál 
felügyelőt, a ki békére és hazafiasságra intette a nemzeti-
ségeket s azt mondta, hogy nem tűri meg a politikát 
az egyházban. Tiszteli mindenkinek a véleményét és épen 
azért energiával jár el a nemzetiségi izgatásokkal szem-
ben is. 

I S K O L A . 

É r t e s í t é s . A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület 
eperjesi kollégiumának jogakadémiáján az 1899—1900. 
tanévre a beiratások f. évi szeptember 1-től 8-ig esz-
közlendők ; az előadások pedig szeptember 9-ikén veszik 
kezdetüket. Utólagos felvételnek szept. 6 — 11. napjain 
dékáni-, azután pedig tanári-kari engedélylyel lehel helye. 
Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai 
szolgálatukat f. évi szeptember hó végén fejezik be, 
október 1—8. napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok 
határideje szeptember 1-től 15-ig terjed. A jogakadémiai 
hallgatók vallásfelekezeti különbség nélkül részesülhetnek 
a kollégium kebelében fennálló tápintézet kedvezményei-
ben (az erre nézve megállapított félévi díjak a követke-
zők : ebéd és vacsoráért 31 frt, ebédért 19 frt). Az erre 
érdemesek igényt tarthatnak a kollégium által - kiosztatni 
szokott ösztöndíjakra; valamint a szegénysorsuak tan-
díjmentességre, tápintézeti díj elengedésére s a jelenté-
keny alaptőkével rendelkező »Jogász segély-egylet« tá-
mogatására számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági-, vala-
mint a kollégiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére 
fog állani. Mindennemű felvilágosításokkal szívesen szol-
gál a jogakadémia igazgatósága. 

EGYESÜLET. 
Az e lzül löt t g y e r m e k e k n e k vallás, nem és nem-

zetiségre való tekintet nélkül, a kamaraerdőben »nevelő 
és mentő otthont< alapító Nagypénteki ref. Társaság szá-
madásainak zárlata az 1899. év első feléről: 1898-ról 
átjött készpénz 25,970 frt 94- kr. Tényleges bevétel a 
félévben 15,401 frt 62 kr. Tényleges kiadás a félévben 
308 írt 93 kr. Tényleges készpénzbevétel a félévben 
15,092 frt 69 kr. Összes készpénzvagyon 41,063 frt 
63 kr. Ehhez jön mint vagyon. Telkek értéke 32,212 frt. 
Leltári tárgyak értéke 3274 frt. Építő anyagértéke 1620 frt. 
Még be nem folyt alapok és segélyek 18,000 frt. Érték-
papír árkülönblet és függő kamat a 419 frt 90 kr. Ösz-
szes vagyon ma 96,589 frt 58 kr. 1898-ról átjött összes 
vagyon 75,421 frt 84 kr. Tehát vagyonszaporulat e 
félévben 21,167 frt 69 kr. — A társaság tagjainak száma 
562. Bármily csekély adományt is hálás köszönettel fo-
gad el a Társaság gondnoka Takách László — Budapest, 
II., Donáti, utca 17, a ki kérdezősködésre szívesen szolgál 
fölvilágositással. — Ajánljuk a nemes célú egyletet min-
denek szíves figyelmébe. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Gazdag RrRtásEi volt az elmúlt napokban a halál-

nak. Lapunk egyik szeretett munkatársát is meglátogatta 
a fájdalom: Csiky Lajos debreceni theol. tanár szerető 
hitvesét siratva jelenti a maga és gyermekei nevében, 
hogy Csiky Lajosné Bészler Anna folyó hó 7-én, dél-
előtt V210 órakor, életének 37-ik, boldog házasságának 
11-ik évében, hosszas szenvedés után, jobblétre szenderült. 
— Vettük még a következő gyászjelentéseket : Nagy 
Istvánné született Vörös Lilla szokolyai református lelki-
pásztorné, 19 éves korában l ' / 3 évi házasság után, sor-
vasztó betegség folytán a budapesti vöröskereszt kórház-
ban f. 1899. év július hó 8-án reggeli 7 órakor elhunyt. 
— Dályai Vass Tamás, a maros-vásárhelyi ev. ref. egy-
ház első lelkésze és iskolaszékének elnöke, zsinati és 
egyházkerületi képviselő, a Kemény-Zsigmond társaság 
alelnöke stb. 1899. július 9-én, déli 12-órakor, élete 61-ik, 
papsága és boldog házassága 33-ik évében, hosszas szenvedés 
után megszűnt élni. — F. Varga Lajosné Karácsony Ágnes 
Majtis buzgó lelkészének neje, folyó hó 10-én délelőtt 
11 órakor, életének 40-ik, boldog házasságának 15-ik 
évében, nehéz szenvedés után, ama nagy álomra szen-
derült. — Özvegy Haypál Benőné szül. Eötvös Katalin 
f. hó 11-én d. e. 11 órakor, életének 61-ik esztendejében, 
rövid szenvedés után meghalt Pakson. A boldogultban 
Haypál Benő budapesti III. lelkész, lapunk belső munka-
társa édes anyját gyászolja. — A minden vigasztalásnak 
Istene kösse be a sajgó sebeket és adjon nyugodalmat 
a fájdalmas szíveknek, ama biztos viszontlátás remé-
nyében. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Rév ideá l t új -szövetség . A Brit és Külföldi Biblia-

Társaság június hó 28-kán tartott ülésében elhatározta 
a magyar új-testamentum átdolgozását is. A revízió veze-
tésére Szász Károly dunamelléki püspököt kérte fel a 
társulat, a ki a munkatársak toborzása iránt már meg-
tette a lépéseket. Örvendetes hír ez bizonyára mindnyá-
junknak. 

* T a n í t v á n y o k hálája. A halasi ref. főgimnázium 
érdemes tanára Gaál Endre, negyvenhárom évi tanári 
működés után most nyugalomba vonul. Kz alkalomból volt 
halasi tanítványai mazgalmat indítottak, hogy ünnepséggel 
vegyenek búcsút tőle. Fölhívó szózatot bocsátottak ki vala-
mennyi volt tanítványaihoz (több, mint ezerhez) és fölszólí-
tották őket, hogy járuljanak, bármily csekély összeggel is, de 
lehetőleg mindnyájan egy ösztöndíj tőkéjéhez, a melyet Gaál 
Endre ösztöndíj-alapítvány néven kezelnének Azonkívül 
felkérik az összes volt tanítványokat, hogy vegyenek részt 
a búcsú-ünnepen, a melyet szeptember 9-én rendeznek 
Halason. Sok volt tanítvány hollétét nem sikerült kiku-
tatni, ezek Fölhívó szózatot sem kaptak. A végrehajtó 
bizottság most kéri Gaál Endre minden volt tanítványát, 



hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz. Az alapítványra 
szánt adományokat augusztus 31-ig Szekér Endrének 
lehet elküldeni Halasra. 

* A pál inka és a közerkölcsök. Magyarország 
népessége 1890-ben 17.614.308 lelket tett ki. Társadal-
munk átlag évenként 175.000,000 frtot költ el szeszes 
italra s az Összes szeszes italokból 1894-ben átlag egy 
fejre 52 liter jutott, még pedig bor 23 8 liter, sör 14 
liter és 5 liter tiszta alkohol, a mi megfelel 14 liter közön-
séges krumplipálinkának. Ehhez járul nagy mennyiségben 
a háziasszonyok által készített, de nem ellenőrizett külön-
böző gyümölcspálinka. A társadatom fent jelzett fogyasz-
tásával szemben, az állami kiadások 1897-ben 475.269,870 
frtot tettek ki, ebből a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium egész budgetje 12.146,322 frt melyből elemi nép-
iskolákra az állam 2.273,036 frtot ad ki. Még 30 év előtt 
népünk lényegileg kitűnő borfogyasztó nép volt; úgy, 
hogy a pálinkafogyasztás csakis a nembortermelő vidé-
kekre szorítkozott. Ma azonban siralmas képet nyújtanak 
a tiszta magyarság által lakott vidékek is, mert a fillok-
széra elpusztítván a szőlőtőkét, a bor drágasága miatt, 
különösen a szegényebb munkásosztályok csakis a pálinka 
fogyasztására szorítkoznak. A veszedelmes krumplipálinka 
ma már általánosan pusztít s ha e veszedelemnek miha-
marább gátot nem vetünk, népünk morális és fizikai 
degenerációja folyton növekedni fog. A morális degene-
rációt mutatják egyébként a következő adatok: Csupán 
büntettek és vétségek miatt a magyar birodalomban el-
itéltek száma: 1891-ben 81,195 és 1897-ben 95.660. 
Ezek közül testi sértésért 1891-ben 22,053 és 1897-ben 
25,880. A kihágások miatt Horvát-Szlavonország kivételé-
vel elitéltek száma 1891-ben 262,207, 1897-ben 348.841 
Ezekből ismét csupán a közrend és közszemérem ellen, 
vagyis záróóra megsértése, verekedés az utcán vagy 
nyilvános helyen, nem engedélyezett előadások megtar-
tása, prostitúció, részegség, állatkínzás miatt elitéltek 
száma: 1891-ben 19,205 és 1897-ben 40,366. Ha még 
tekintetbe veszszük, hogy nálunk a részeg emberek, 
különösen vidéken, csak ritkán kerülnek bíró elibe, az 
erkölcsi eldurvulás sötét képe tisztán áll előttünk, melyet 
még inkább növel Horvát-Szlavonország példája, hol 
1867-ben kihágások miatt a királyi járásbíróságok által 
elitéltek száma: 36,353, holott az országnak népessége 
2.112,431 lélek. 

* A Lipcsében megjelenő »Chronik Christ-
l icher Welt« című lap érdekes és bő ismertetést közöl 
a Prot. Irodalmi Társaságról. Leirja annak legutóbbi 
ülését. Ismerteti a társaság célját, törekvéseit. Megemlé-
kezik még a társulati kiadványokról is s azok szerzőiről, 
szerkesztőiről. Elsorolja a társaság tiszti karát. Az egész 
cikkecske nemcsak hogy nagy szimpathiával, de nagy ala-
possággal is van megirva, jeléül annak, hogy külföldi 
testvéreink mind jobb és jobb ismereteket szereznek rólunk 
maguknak. 

* A romanizmus-hanyatlás, a protestáns-hala-
dás, úgy látszik, olyan jelszóvá lett, mely mind mélyeb-

ben vésődik az európai népek lelkiismeretébe. A tudós 
Jean Réville így inté a napokban francia honfitársait: 
»A mai világban, mely népek a szabad népek, azok, a 
kiknél a szabadelvű intézmények nemcsak a papíron 
vannak meg, hanem valósággal megvannak, a melyek 
képesek az önkormányzatra ? Mely népek azok, a kik 
között virágzik az egyéni kezdeményezés és a melyek 
gyors léptekkel haladnak a világ meghódításában ? Ezek : 
Anglia, Németország, — miután megvált a kath. Habs-
burg-háztól és a protestáns északot követi, — az Egyesült-
Államok, Ausztrália, Dél-Afrika. Ezeké a jövő. Velők 
szemben mely népek azok, a kik gazdag segédforrásaik 
és csodálatos faji sajátságaik dacára tengődnek, hanyat-
lanak, vagy legalább is képtelenek a bennök rejlő erőt 
és élet-tevékenységet teljesen kifejteni? Ezek: Spanyol-
ország, Portugália, a Dél-Amerikai köztársaságok. Mint 
francia ember remegek hazámért, midőn hallom, — még 
pedig nem épen jelentéktelen emberektől. — hogy Francia-
ország jövőjét felo'dhatatlanul kell a katholicizmus jövő-
jéhez csatolnunk, az az a római katholicizmushoz, a 
syllabus katolicizmusához, tehát sorsunkat gyarló lemon-
dással egy külföldi emberi tekintély kezébe tegyük le. 
Vak és süket az, a ki nem látja, nem hallja, nem érti 
meg a tanítást, melyet az újabb idők történelme nyújt 
nekünk!« A világ ma szokatlanul éles érzéket mutat az 
eredmények iránt. Ez eredmények pedig halálos Ítéletet 
jelentenek Rómára nézve. Úgy látszik, egész Európában 
csendben készül valami, a mi az ultramontanizmust alap-
jaiban rázza meg. (Cs.) 

* Az új szombatosok. A vallásos visszafejlődés-
nek egy bizonyos nemét Erdély mutatta föl eddig, most 
azonban párja akadt Oroszországban. A molokánok rész-
ben a quekkerekhez, részben a presbitáriánokhoz hasonló 
felekezetéből vált ki ez a * Szubboiniki *-nék, az az orosz 
Szubbota (Szombat) szótól elnevezett zsidóskodó felekezet. 
Az új-testamentumot, ezek is elvetik. Az ó-testamentumot 
eredeti héber nyelven olvassák. A zsinagógákba járnak. 
A talmudnak egyenlő becset tulajdonítanak az ó-testa-
mentummal. Egy részük azonban a pentateuchon kívül 
minden egyéb irást elvet. A molokánok nagyobb részét 
az a judaizáló irány elkeserítette azért a baptistákhoz 
csatlakoztak. S falvaikból fölkerekedve, más videkekre, 
főleg Baku tartományba költöznek (Cs.) 

* Mértékletesség Amerikában. Az Egyesült-
Államok vezetősége legutóbb eltiltotta, hogy hadihajón, 
hadi kikötőben, a tengerészeti köztanyák közelében szeszes 
italt áruljanak. 

* Az u l t ramontán szemüveg jeles műszer. Ezen 
keresztül nézve a történelmi események egészen más-
képen tűnnek föl, mint a hogy a balga oknyomozó tör-
ténészek tanítják. A ki csak kezébe vesz egy katholikus 
művet, készen lehet, hogy abban igen fura történelmi 
felfogásra fog találni. De ilyen párját ritkító vakmerő 
állítást ritkán olvashatni, mint a milyet a Civilta C/it-
tolica utóbbi száma jónak látott világnak ereszteni. Ez 
a pápás orgánum arrói biztosítja olvasóit, hogy : »A 
tudományt első sorban képviselő férfiak között mindig 
voltak a szentszék iránt hű és lojális katholikusok. A 
művészet és a tudomány birodalmában semmi, vagy csak 
igen csekély mozzanat van, a mit ne az egyház iránt 
odaadó buzgóságú tudós katholikusoknak kellene köszön-
nünk.« Pedig hát a dolog úgy áll, hogy az e fajta tudós 
férafiknak »épen semmit, vagy csak igen keveset köszön-
hetünk«. (Cs.) 



A D A K O Z Á S . 

A prot. országos árvaház javára adakoztak: 
A duna-fóldvári konfirmándusok, Kuthy István ref. lelkész 
által 1 forint; a hercegszőllősi konfirmándusok, Kulcsár 
Sándor ref. lelkész által 3 frt 40 kr. (ebhez já ru l tak : 
Nagy Éva 50 kr., Fülöp Julis 50 kr., Erdős Julis 20 kr., 
Ember Eszter 35 kr., Diák József 15 kr., Takács Sándor 
10 kr., Bodnár István 10 kr., Simon Sándor 10 kr., Mesz-
lényi János 10 kr., Biró Ferenc 10 kr„ Dani József 10 kr., 
Simon József 10 kr., Kátovics Lajos 10 kr., Tóth József 10 kr., 
Buzi Julis 10 kr, Meszlényi Mari 10 kr., Persely 60 kr.); 
a sukorói konfirmándusok, Barsi Zoltán ref. lelkész által 
1 frt 10 kr. (ehhez járultak : Szűcs Lajos 5 kr., Kollár 
János 10 kr., Pajor István 10 kr., Fehér Mihály 10 kr., 
Tuba Kovács István 10 kr., K. Kovács József 5 kr., Tör-
zsök Mihály 10 kr, Gulyás Pál 10 kr, Kis János 5 kr, 
Szűcs Józef 5 kr, Mózsa Juliána 10 kr, Czifra Erzsébet 
10 kr., Zólyomi Juliána 10 kr.); a sarkadi konfirmándusok, 
Balog Ambrus ref. lelkész által 2 frt 10 kr., a szentmár-
tonkátai konfirmándusok, Patonay Dezső ref. lelkész által 
1 frt 60 kr. ; a nagy-igmándi konfirmándusok, Sz. Kiss 
Károly ref. lelkész által 83 kr.; a tiszacsegei konfirmán-
dusok, Bertalan Gábor ref. lelkész által 1 f r t ; a paksi 
konfirmándusok, Szabó Károly ref. leikés által 4 frt 75 kr.; 
a deáki konfirmándusok, Tóth Kálmán ref. lelkész által 
2 frt 75 kr.; a pirosi konfirmándusok, Szabó Péter ref. 
lelkész által 1 frt (ehhez járul tak: Bancsi Sára 10 kr., 
Kala János 5 kr., Kerekes Zsuzsánna 10 kr., Bancsi 
József 5 kr., Kovács Sándor 5 kr., Sipos Ferencz 5 kr., 
Balog Ferencz 10 kr., Nagy Juliánná 5 kr., Boros Erzsé-
bet 10 kr., Kovács Mihály 5 kr., Szász Juliánná 10 kr., 
Vad János 5 kr., Nagy Mihály 10 kr., Szennyes Erzsébet 
5 kr.); a gyönki gimnázium konfirmándusai, Szentes Já-
nos ref. lelkész által 2 frt. (ehhez járul tak: G-yöre Kálmán 
50 kr., Hesz Endre 50 kr., Kiss Béla 50 kr., Molnár Mik-
lós 50 kr., a Pestm. szent-benedeki konfirmándusok, Bontz 
Gyula ref. lelkész által 93 kr.; a leveli konfirmándusok, 
Posch Frigyes ág. ev. lelkész által 1 frt 90 kr.; a kecske-
méti konlirmándusok, a ref. lelkészi hivatal által 8 frt 
82 kr , ; az ősi-i konfirmándusok és rendes iskolába járók, 
Nagy Károly ref. lelkész által 1 frt 30 kr.; a mezőtúri 
gimnázium konfirmándusai, Vékony Sándor ref. vallás-
tanár által 2 f r t ; a terestyén szecsődi konfirmándusok, 
Jezerniczky Kálmán ref. lelkész által 1 frt 72 kr. (ehhez 
járul tak: Tóth József 20 kr., Márkus Mihály 10 kr., Dob-
ronics Fernncz 10 kr., Varga Szidi 20 kr., Márkus Vilma 
20 kr., Németh Zsófi 20 kr., Baksa Fáni 15 kr., Sós Fáni 
12 kr., Csuty Iza 10 kr., Sós Zsófi 10 kr., Németh Fáni 
10 kr., Varga Fáni 10 kr., Göllicz Lina 5 kr.); a jászkerek-
egyházi és kún-szentmiklós-kerekegyházi konfirmándusok. 
Halász István ref. h. lelkész által 6 frt 25 kr. (ehhez 
járu l tak: Fazekas Mihály 20 kr., Pál József 20 kr., Szabó 
István 20 kr., Ordasi Ferenc 10 kr., Botlik Erzsi 30 kr., 
Zólyomi Juliánná 50 kr., Márton János 25 kr., Csupor 
Zsuzsánna 50 kr., Somódi Erzsébet 1 frt, Erdei Róza 1 frt, 
Horváth Eszter 50 kr., Horváth József 50 kr., Szombati 
Róza 50 kr., Dömök Zsuzsa 50 kr.); Benedek Antal gom-
bai ref. lelkész által 3 frt 20 kr., (ehhez járultak: P. Gy.-né 
70 kr., Sz. H.-né 70 kr., Sz. F.-né 70 kr., Sz. F. 70 kr., 
T. L. 20 kr., St. F. 20.); a sárkeresztúri konfirmándusok, Lévay 
Lajos ref. lelkész által 2 frt 50 kr.; a bátorkeszi konfirmán-
dusok, Kováts Géza ref. lelkész által 1 frt 39 kr.; a duna-
szt.-györgyi konfirmándusok, Kátai Endre ref. lelkész által 
2 frt 60 kr. ; a csákvári konfirmándusok, Székely József ref. 

lelkész által 1 frt 80 kr.; Dányi Gábor kis-csányi ref. esperes 
gyűjtése a felső-baranyai egyházmegyében ,29 frt 40 kr, 
(ehhez hozzáadva a már kimutatott 23 frt 60 krt, Dányi 
Gábores peres útján befolyt 53 frt, mely összeghez járultak: 
Aderjás e. h. 50 kr., Mészáros István 1. 50 kr., Beczefa 
e. h. 50 kr., Munkácsy Lajos 1. 50 kr., Belvárd e. h. 30 kr., 
Biró Mihály I. 40 kr., Besencze e. h. 30 kr., Szabó Gyula 
I. 20 kr., Páprád 1. e. h. 10 kr., Bisse e. h. 30 kr., Nagy 
István 1.'1 frt, Bogdása e. h. 20 kr., Horváth József i . 50 kr., 
Markócz 1. e. h. 30 kr., Sütő Pál t. 20 kr., Büdösfa e. h. 
50 kr., Tóth Pál t. 20 kr., Czún e. h. 30 kr., Vitányi Ber-
talan 1. 30 kr., Csarnota e. h. 50 kr., Kiss Lajos 1. 50 kr., 
Csepel e. h. 20 kr., V. Molnár István 1. 50 kr., Szigethy 
Károly t. 20 kr., Csehi e. h. 30 kr., Barla Sz. Dániel t. 
10 kr., Dancsháza 30 kr., Kossá János 1. 30 kr., Varga 
István t. 20 kr., Drávafok e. h. 30 kr., Toronyai József 
1 frt, Garzó Pál t. 10 kr., Drávapalkonya e. h. 30 kr., 
Szabó József 1. 50 kr., Dr.-Szabolcs e. h. 20 kr., Sebes-
tyén Pál 30 kr., Szalai Antal garéi 1, 20 kr., Gordisa e. 
h. 20 kr., Gyűd e. h. 30 kr., Sárközy Sándor 1. 50 kr., 
Lezsetár Sándor t. 25 kr.. Haraszti e. h. 20 kr., Szalai 
László 1. 30 kr., Harkány e. h. 20 kr., Hidvég e. h. 50 kr., 
Szűcs László 1. 20 kr., Hiricsi e. h. 20 kr,. Szivos Károly 
I. 30 kr., Ipacsfa e. h. 20 kr., Borbély László 1. 40 kr., 
Iványi e. h. 50 k r , Kimit László 1. 50 kr., Hodos János 
1. 20 kr., Kákics e. h. 10 kr., Kiss József 1. 20 kr., Maró-
csa e. h. 10 kr., Varga Pál t. 30 kr., Katádfa e. h. 50 kr., 
Józan Sándor 1. 1 frt, Kémes e. h. 30 kr., Koncz Antal 
1. 50 kr., Vitányi Sándor t. 50 kr., Piski 1. e. h. 20 kr., 
Varga János t. 30 kr., Dányi Gábor kicsányosodi 1. 50 kr., 
Sütő László t. 20 kr., Kis-Harkány e. h. 20 kr., Somody 
József 1. 30 kr., K.-Szt.-Márton e. h. 20 kr„ Molnár István 
1. 20 kr., Salamon Gyula t. 20 kr., Kistótfalu e. h. 50 kr,, 
Máté Balázs 1. 40 kr., Bencze Lajos t. 30 kr., Kórós e. h. 
30 kr., Nagy Imre I. 30 kr., Kovácshida e. h. 50 kr., 
Lúzsok e h. 10 kr., Fejes Sándor 1. 20 kr., Nagy-Csány 
e. h. 20 kr., M.-Mecske e. h. 50 kr., Nagy Imre 1. 1 frt, 
M.-Peterd e. h. 30 kr., Gödöllei József 1. 50 kr., Márfa 
e. h. 30 kr., Bóna Sándor 1. 50 kr., Maty e. h. 10 kr., 
Nyerges Ferenc t. 10 kr., Nagyfalu e. h. 30 kr., Várady 
Gyula tanító 50 kr.. N.-Harsány egyház 30 kr., Iványos 
Soma 1 frt, Makay Márton tanító 20 kr., N.-Petend e. h. 
20 k r , Farkas Emil lelkész 20 kr., Légrády János 1. 
20 kr., N.-Tótfalu e. h. 50 kr., Csúz Lajos 1. 50 kr., Toldy 
Ferencz t. 30 kr., N.-Váty e. h. 30 kr., G. Szabó Imre 
30 kr., Okorág e. h. 30 kr., Fejér Ambrus 1. 20 kr., Mono-
sokor 1. e. h. 20 kr., Pécs e. h. 30 kr., Piskó e. h. 50 kr., 
Kemse 1. e. h, 40 kr., Hetesy Károly t. 30 kr., Raád e. 
h. 50 kr., Kurucz Sándor 1. 20 kr., Rónád fa e h. 10 kr., 
Szarka János 1. 50 kr., Sámod e. h. 20 kr., Sógor Endre 
20 kr, Sellye e. h. 20 kr., Bosznai Sándor 1. 50 kr., Fejes 
Lajos t. 20 kr., Siklós e. h 1 frt, Szűcs Dániel 50 kr., 
Soősvertike e. h. 20 kr., Barthalos Ödön 50 kr., Szapor-
ca e. h. 30 kr., Szalai Ferencz 50 kr., Csikesz Sándorit. 
20 kr., Biró János szavai t. 30 kr., Szerdahely e. h. 50 kr., 
Baditz György 1. 50 kr,, Szt. Erzsébet e. h. 20 kr., Szől-
lősy Antal 20 kr., Kovács Antal terehegyi 1. 2 frt, Hegyi 
Kálmán t. 20 kr., Tésenfai e. h. 20 kr., Turomy e. h. 
50 kr., Lutár Sándor 1. 20 kr., Új-Mindszent e. h. 20 kr.. 
Bosznai Sándor I. 30 kr., Cz.-Bogád e. h. 20 kr., Zaláta 
e. h. 50 kr., Nagy Bertalan 1. 30 kr., Somogyi Pál 1. 20 kr., 
Vaiszló e. h. 1 frt, Báthori István 1. 50 kr,, Bódizs Béla 
t. 30 kr., Vejti e. h. 20 kr., Barsi Miklós 1. 50 kr., Szűcs 
Kálmán tanító 10 kr., Viszló egyház 50 kr., Beremend 
leány-egyház 20 kr, Biczó Lajos tanító 20 krajcár); 
a nagyfalui (Baranyamegye) konfirmándusok, Dombi Vin-
cze ref. lelkész által 1 frt (ehhez járultak : Balogh Jó-



zsef 20 kr., Rada József 20 kr., Kovács József 20 kr., 
Bárdos Sándor 20 kr., Bárki Juli 20 kr.); a sárbogárdi 
konfirmándusok, Forgács Endre ref. lelkész által 1 frt 
70 kr; a csokonyai konfirmándusok, Széki Elemér ref. 
lelkész által 3 frt; az alcsuthi konfirmándusok, Mészöly 
GyőzÖ ref. lelkész által 2 frt 39 kr., (ehhez járultak: Bá-
rányos Lajos 20 kr., Komáromi Mihály 50 kr., Tokos 
Angrás 8 kr., Tóth Bálint 15 kr., Kovács Erzsebet 30 kr., 
László Juliánná 1 frt, Németh Juliánná 10 kr„ Parti Lí-
dia 6 kr.), a b. m. szt.-király-cseszneki konfirmándusok, 
Fodor Gyula ref. lelkész által 1 frt 50 kr; a nagyhar-
sányi konfirmándusok, ivánvos Soma ref. lelkész által 
2 frt 20 kr., (ehhez járultak: Pap Lajos 30 kr., Makay 
Zoltán 50 kr., Viszlay Sándor 1 frt, Tor Ferenc 40 kr., 
Bese Juliánná 5 kr.), a gyűdi konfirmándusok, Sárközy 
Sándor ref. lelkész által 2 frt 50 kr., (ehhez járul tak: 
Jakab Rózi 1 frt, Káta Rózi 3 frt, Varga Julcsa 50 kr.); 
a csákvári konfirmándusok, Székely József ref. lelkész 
által 1 frt 80 kr; a babarczi konfirmándusok, Rácz Márk 
ref. lelkész által 1 frt 25 kr. (ehhez járultak: Gajdos 
Sándor 25 kr., Molnár István 25 kr., Szekeres Sándor 
25 kr., Patai Éva 25 kr.); a veszprémi konfirmándusok, 
Demjén Márton ref. lelkész által 3 frt 22 kr. Összes in: 
104 frt 84 kr. 

Pályázat tornatanári állásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 

főgimnáziumban megüresedett tornatanári állásra pályá-
zatot nyitunk. 

A tornatanár kötelessége a főgimnázium összes osz-
tályaiban a tornászatot és tornajátékot heti 20 órán 
tanítani. 

A rendes tanár fizetése 800 frt és 200 frt lakbér 
s öt ízben 100—100 frt ötödéves pótlék az ezen intézet-
nél eltöltött hivatalos évek után. 

A helyettes tornatanár fizetése 600 frt és 200 frt 
lakbér. 

A megválasztott az országos nyugdíjintézetnek köte-
lezett tagja. 

Felhívatnak ennélfogva azok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy születési, végzett tanulmányaikat feltüntető 
bizonyítványokkal felszerelt kérvényüket /'. év. augusztus 
hó 12-ik napjáig az igazgatósághoz nyújtsák be, mivel 
a később érkezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Csak prot. vallásúak pályázhatnak. 
Bimaszombat, 1899. július 8-án. 

Bodor István, 
1—2 igazgató. 

P á l y á z a t . 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
makói ev. ref. egyház egyik (újvárosi) lelkészi állomására. 

Díjazás: Szabad lakáson kívül: 1. készpénz 210 frt 
o. é. 2. Egy egész telek föld (72 hold, 1100 • ölével), 
ebben a legelőjárulék 16 hold, s e legelőjáruléktól az 
adót a lelkész fizeti. 3. Két tehén után nyári legeltetési 
jog. 4. Külső veteményes kert helyett, mely kisajáttítatott.: 

6 frt 30 kr. 5. Kenderföld mintegy 440 • öl. 6. Egy 
mázsa marhahús, egy mázsa sajt, egy hízott sertés, fél 
mázsa faggyú, 300 fej káposzta, folyó piaci árban meg-
váltva. 7. 36 kaszás napszám váltsága 25 frt 20 kr. 
8. A várostól 5 öl puhafa. 9. Az egyháztól 10 öl kemény-
fa. 10. Stóla. 

E lelkészi állomás 1-sŐ osztályú. 
A megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. ref. egy-

házmegyei nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez 
állomás után, az alapszabályok értelmében, 1400 frt 
nyugdíjat biztosít. 

A megválasztott lelkész 1900. április 24-én foglalja 
el hivatalát. 

Pályázati kérvények, szabályszerű minősítvénynyel 
és szolgálati bizonyítványnyal ellátva f . év augusztus 14-ig 
Szabó János espereshez Hódmező-Vásárhelyre küldendők. 

Debrecen, 1899. július 10-én. 
Püspök helyett: 

Zsigmond Sándor, 
egyházker. főjegyző. 

Pályázat tanári állásra. 
A sárospataki ev. ref. főgimnáziumban a magyar 

és latin nyelv tanításával összekötött rendes tanári állásra 
pályázat hirdettetik. 

Pályázhatnak első sorban olyan ev. ref. vallású 
egyének, kiknek a magyar és latin nyelvből középiskolai 
tanári képesítettségük van. 

A tanszék évi javadalmazása 1100 frt alapfizetés, 
300 forint lakáspénz és öt évenként négy ízben emel-
kedő 100 frt korpótlék. 

A megválasztott tanár az országos tanári nyugdíj-
intézetnek jogos és kötelezett tagja. 

Tanóráinak száma 18—20. 
A pályázni kívánók vallásukra, végzett tanulmá-

nyaikra, tanári képesítésökre s eddigi szolgálatukra vonat-
kozó okmányokkal felszerelt s a főtiszt, egyházkerületi 
közgyűléshez címzett kérvényeiket folyó 1899. augusztus 
10-ig a sárospataki ev. ref. főgimnázium igazgatóságá-
hoz nyújtsák be. 

A tanszék betöltése az 1899. évi őszi egyházkerü-
leti közgyűlésen fog megtörténni s a megválasztott tanár 
tanszékét 1899. október 1-én tartozik elfoglalni. 

A mennyiben azonban képesített tanárok az állásra 
nem pályáznának, másod sorban pályázhatnak az állásra 
olyan végzett tanárjelöltek is, kik a nevezett szaktárgya-
kat hallgatták, de még azokból oklevelet nem szereztek; 
az ezek közül ideiglenesen megválasztott segédtanár évi 
fizetése 1000 frt lesz s állását 1899. szeptember 1-én 
tartozik elfoglalni. 

Sárospatak, 1899. június 24. 
Szinyei Endre, 

2 — 2 gimn. igazgató. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs: Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS.- ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA -BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesz tőség: 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, h o v á a kéz iratok 
c i m z e n d ö k . 

Kiarirí-hivatal : 
Hornyánszki/ Viktor JcSnyvkeresleedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . é s h i r d e t , d í j a k i n t é z e n d ö k . 

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

Kiadja: 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

F é l é v r e : 4 frt 50 kr ; e g é s z é v r e : 9 f r t . 

Egyen szám ára fiO kr. 

Közös egyházi értekezlet Debreezenben. 
Sokszor hangoz ta t tuk már, szinte az una-

lomig, egyházi é le tünk é lénkí tésének szükséges 
voltát . Felszólalásaink fel is pezsdí tet ték némileg 
a Bethescla tavát s örömmel lát tuk, hogy itt is, 
ott is bizonyos élet és t evékenység indult meg 
közöttünk. Az egyházkerü le tek és egyházmegyék, 
s ez utóbbiak néhol parciál isan is szervezték az 
egyházi, vagy papi é r tekezle teket , t eendőink 
megbeszélésére , s az utóbbi időben buzgóságra, 
élni a k a r á s r a valló é r tekezések és beszédek 
hangzot tak el egyházi é le tünk bajai s azok orvos-
lása felől. 

Tö r t én t valami már , s a mi tö r tén t öröm-
mel tölt el b e n n ü n k e t ; mer t azt lát juk belőle, 
hogy mind több és több lesz azoknak a száma, 
a kik belá t ják, hogy a mai viszonyok s azok 
közt egyházunk helyzete feltét lenül szükségessé 
teszik a fokozott evangél iumi m u n k á t s egyházi 
é le tünk e l lankadt szerveinek az evangél ium ere je 
által való regenerá lásá t . 

Vélemények, nézetek merü lnek fel s igye-
keznek érvényesüln i ; ele az, a mi a s iker t igazán 
biz tos í tha tná: a közös egye té r tés és az ál ta lános 
munkábaá l lás , még mindig hiányzik közöttünk. 
Vannak , a kik tenni, munká ln i ó h a j t a n a k ; de 
azokat az elveket, a melyeket mások val lanak 
s épen talán mi val lot tunk és vallunk ebben a 
nagyfontosságú dologban: tú lha j to t taknak ; idegen-
sze rűeknek t a r t j ák s vonakodnak segítő kezüket , 
minden feltétel nélkül felénk nyúj tani . 

Ennek a ténynek igen nagy szerepe van 
abban, hogy egyházi é le tünk r egene rá l á sának 
m u n k á j a csak lassan s szórványosan halad előre 
s nem lát juk azt az e redményt , vagy az ered-
mény olyan mér téké t , a mely mindeneke t meg-
győzhetne e m u n k a üdvös ha tásáró l s a mely, 
mintegy belső ösztön, mindeneke t s a rka lna a 
munkábaá l lás ra . 

De ez nem jól van így. Kevesen vannak 

már, a kik egyházi é le tünk regenerá lásá t szük-
ségesnek ne t a r t anák s a kik nem aka r j ák be-
látni, hogy ez csak odaadó m u n k á l k o d á s mellet t 
lehetséges: épen azér t nagyon itt volna m á r 
az ideje annak, hogy a különböző vé lemények 
kicseré l tessenek, t i sz táz tassanak és harmó-
niába hozassanak, hogy azután m u n k á l k o d á s u n k 
egyönte tű és üdvös lehessen. Tel jesen m e g v a g y o k 
győződve a felől, hogy ha egymást keresz tyéni 
tü re lemmel és szeretet tel megha l lga t juk : az eddig 
tapaszta l t fé l reér tések , előítéletek el fognak tűnni 
s megta lá l juk azt az alapot, a melyen állva 
mindnyá jan egye té r tésben ép í the t jük szere te t t 
anyaszentegyházunkat . 

Azok, a kik jót a k a r n a k mindannyian , lehe-
tetlen, hogy meg ne é r t sék egymást s meg ne 
talál ják az együ t tműködésnek a lka lmas formá-
ját . A cél egy, a jóakara t k ö z ö s : kell tehát , 
hogy az eszközöket is megtalá l juk. 

Hogy vé leménye inke t kicserél jük, egymást 
megér t sük s egyetér tő leg megál lapí tot t munka-
p r o g r a m m u n k a t megvalósí tsuk, ahhoz legelső 
sorban az szükséges, hogy összejöjjenek mind-
azok, a kik m á r tet tek, vagy tenni a k a r n a k . Az 
Ú r n a k ama Lelke, mely egye té r t és re vezérel te 
az apostolokat s a mely nem szűnt meg azóta 
sem összekapcsolni a közös célra törekvő lel-
keke t : e lhozná mi közénk is a kölcsönös meg-
ér tés t s ezzel a nagy munkához már le volna 
téve az a szilárd fundamentom, a melyet Kr isz tus 
segedelmével tovább ép í the tnénk . 

Ilyen összejövetelre, s közös teendőink meg-
beszélésére igen kínálkozó alkalom a Pro t . í rod . 
Tá r sa ságnak Debreezenben t a r t andó szeptember i 
közgyűlése. I l iszszük és vár juk , hogy e r r e a 
gyűlésre össze fognak seregleni mindké t prot . 
egykázunknak mindazon férfiai, a kik anyaszent -
egyházunk dolgai i rán t é rdek lődnek és felvirág-
zását munká ln i óhaj t ják . így, már magában ez 
a gyűlés igen sok buzgó és egyházát szerető 
ember t fog összehozni. De hiszszük, hogy ezek-



nek s záma m é g fokozódnék , ha a gyű lé s idején, 
de a t tól t e l j esen függe t lenü l , egy közös é r tekez-
le te t h ivnánk össze, a me lynek fe l ada ta volna, 
t anác skozn i az egyházép í t é s nagy k é r d é s e és 
a n n a k módoza ta i felett . 

Dr. Szabó A l a d á r fe lve te t te m á r ezt a dol-
got a » H a j n a k - b a n s úgy t u d o m , hogy a »Deb-
recen i P ro t . Lapcc sz in tén kedvező leg fogad ta 
az eszmét. Ezt a t e r v e t nem is szabad ele j te-
nünk , m e r t én m e g vagyok győződve afelől, 
hogy h a egy közös é r t ekez le t e t t a r t a n á n k , m á r 
a k á r az í rod . T á r s a s á g közgyűlése előtt, a k á r 
azu tán , de v é l e m é n y e m szer in t i n k á b b e l ő t t e , — 
a n n a k nagyfon tos ságú és ü d v ö s e r e d m é n y e lenne . 
Meghozha tná a vé l emények t isztázását , a szük-
séges e g y e t é r t é s t ós ta lán m e g á l l a p í t h a t n á a leg-
s ü r g ő s e b b és l eg fon tosabb t e e n d ő k p r o g r a m m -
já t is. 

E n n e k a közös é r t e k e z l e t n e k a sze rvezésé t 
ós e lőkészí tésé t , l eghe lyesebb volna, ha vagy a 
t i szántúl i egyházke rü le t i é r t ekez le t intéző bizott-
sága, vagy D e b r e c e n veze tő fórfiai vennék ke-
zökbe. A H ó d m e z ő v á s á r h e l y r e t e rveze t t — de 
e lha lasz to t t — kerü le t i lelkészi é r t ekez le t he lye t t 
mi lyen szépen m e g l e h e t n e ezt cs inálni . É p e n 
azé r t k é r e m a megneveze t t eke t , hogy karol-
j ák fel ezt az ügyet . Készí tsék el a n n a k pro-
g r a m m j á t ós ped ig l ehe tő leg röviden , c s u p á n 
az elvi k é r d é s e k e t ölelve fel, s ind í t sák m e g ők 
is s ind í t sa m e g m i n d e n egyházi lap az akciót , 
hogy ez a n a g y f o n t o s s á g ú dolog minél több 
é r d e k l ő d ő t hozzon össze D e b r e c e n b e n . 

Közös és á l t a l ános je l legű é r t ekez l e tnek 
ke l lene e n n e k lennie , a mely e r e d m é n y e i b e n 
k i h a t h a t n a az egész m a g y a r p ro t . egyh azra. 
Össze ke l lene ebben f o r r n u n k m i n d n y á j u n k n a k , 
m e r t h iszen ba ja ink a l egnagyobb ré szben közö-
sek ós az o rvossze rek is csak azok l ehe tnek . 

Nem az volna e n n e k , néze t em sze r in t a 
célja, hogy az a p r ó l é k o s r é s z l e t k é r d é s e k b e bo-
csá tkozzék, m e r t hiszen azok m e g v i t a t á s á r a n e m 
egy nap k e l l e n e ; h a n e m az, hogy a főe lvekre s 
az e g y ü t t m ű k ö d é s r e nézve megegyezés t hozzon 
létre. Ez a legfőbb ós a l eg szükségesebb mos t 
r e á n k n é z v e ; — a rész le tek t á rgya l á sa és meg-
v i t a t á sa azu t án lehe t csak m a j d e r e d m é n y e s . 

Ne sza laszszuk el azé r t a k íná lkozó jó al-
ka lmat , a m i k o r e g y h á z u n k ügye i felől t anács -
k o z h a t u n k ; h a n e m r a g a d j u k meg, hogy e g y m á s t 
a Kr i sz tu s L e l k e ál tal m e g é r t v e s egymássa l 
keze t fogva, m i n d n y á j a n m u n k á b a á l l ha s sunk s 
az I s t e n n e k és az Ő szent F i á n a k segede lméve l 
f e l ép í thes sük e g y h á z u n k m e g b o m l a d o z o t t bás-
tyái t s f e lke l thessük a n n a k t ag j a iban azt az 
evangé l iumi l e lkesedés t és bá to rságo t , a mely 

m e g t a r t h a t minden veszede l emben ós a mely 
m é g a pokol kapu iva l s zemben s e m r e n d ü l m e g 
s o h a s e m . 

• 

Hamar István. 

A rabszolgaság intézményének eredete és 
történeti fejló'dése. 

George Bancroft »History of the United States* című könyvéből. 
(Folytatás.) 

De a veszede lem A m e r i k á r a nézve m é g ezzel 
nem é r t vége t . Az e u r ó p a i a k n a k n é g e r rabszolga-
k e r e s k e d é s e te l jesen az Egyesü l t -Ál lamok gyar-
ma tos í t á sa előt t a l ap í t t a to t t s egy fé lszázadig 
fenná l lo t t A m e r i k a fe l fedezte tóse előtt . 

N e m sokka l a p o r t u g á l o k n a k a b a r b á r t e rü-
le ten te t t e lső hódí tása i u t án tör tént , hogy a 
kapzsi nye reségvágy , a győze l emsze re t e t és h i te t -
lenek i rán t i gyűlö l ség h a j ó h a d u k a t Nyuga t -Af r ika 
k ikö tő ihez vezére l t ék ; s az előző hajók, a melyek 
messze délre , Cape Blanco ig v i tor láz tak , n e m 
sze recsenekke l , de m ó r o k k a l t é r t ek vissza. E 
bevitel i k e r e s k e d é s tá rgya iva l n e m úgy b á n t a k 
min t m u n k á s o k k a l , h a n e m inkább min t idege-
nekkel , kiktől é r t e s ü l é s e k e t sze rezhe t t ek szülő-
h a z á j u k felől, melye t kifosztani szándékoz tak . 
An tony Gonzaleznek, a ki őke t P o r t u g á l i á b a hozta, 
meghagya to t t , hogy ad ja vissza őket régi o t t h o -
n u k n a k . Ő így is te t t és a mórok vá l t ságdí ja ik 
g y a n á n t n e m c s a k a r a n y a t ad tak neki, h a n e m 
g ö n d ö r ha jú »fekete m ó r o k a t « is. E sze r in t né-
g e r r abszo lgák jö t t ek E u r ó p á b a , és a k e r e s k e -
dési vágy azonna l e lő té rbe lépet t , mihe ly t nége-
rek l ehe t t ek egy nye reségge l j á r ó k e r e s k e d e l e m 
á rúc ikke i . Új ha jók kü lde t t ek szót gyo r san , ha ló • 
g a t á s nélkül.1 S p a n y o l o r s z á g is hozzá látot t ehez 
a k é r d é s h e z : a tenger i fe l fedezések tö r t éne t í ró j a 
épen az ő r é s z é r e t a r t j a f enn a n n a k i r igy lés re 
nem mél tó dicsőségét , hogy a p o r t u g á l o k a t meg-
előzze a n é g e r e k n e k E u r ó p á b a való beszál l í tá-
s á b a n " Sevil la k e r e s k e d ő i a r a n y p o r t ós rabszol -
g á k a t szál l í to t tak Af r ika nyuga t i par t ja i ró l , 3 ós 
— n o h a a szolgai köte lék sz igo rúságá t — jel-
lemző vonása iban , — a j ó a k a r ó t ö r v é n y h o z á s 
n a g y b a n sze l íd í t e t t e 4 n é g e r r abszo lgaság a lapí t -
t a to t t Anda lúz i ában , ós »k i t e r j e sz te t e t t Szevil la 
városábancc, mielőt t m é g a K o l u m b u s v á l l a l a t á -
nak eszméje megfogan t volna.5 

1 Galvano, Hakluytnál IV., 413. — De Pauw, Rech. Phil. 1. 21. 
2 Navarette, Introduction XIX. old. 
3 Prescott: Ferdinánd and Isabella. 
4 Zuíliga, Annales de Sevilla, 873, 374. Az ide vonatkozó 

részletek nagyon figyelemreméltóak. »Avia anos que desde los 
Puertos de Andalúzia se frequentava navegacion á los costas de 
Africa, y Guinea, de donde se traian esclavos de que ya abundava 
esta ciudad*, etc. 373. »Eran en Sevilla los negros tradados con 
gran benignidag, desde el tiempo de el Rey Don Henrique Tercero* 
etc. 374. 

5 Irving: Golumbus II. 351, 352. — Herrera IV. k. XII. fej. 



E kor szak t enger i ka landozói , — a vakbuz-
gók a lape lve i t összeegyez te tve a kalózok ós hő-
sök merész terveivel , — úgy t ek in t e t t ék amaz 
országok vagyonát , me lyeke t ők fe l fedezhe t tek , 
min t jogos z sákmánya ika t , úgysz in tén azok lako-
sai t is, m é g ped ig ha k e r e s z t y é n e k : a la t tvalóik 
g y a n á n t s ha h i te t l enek : úgy min t rabszolgá ika t . 
Sőt h i span io la i (Hayti-Sziget) i nd iánok száll í t tat-
tak be Spanyo lo r szágba . Az északi bennszü lö t t ek 
h a j ó r a k o m á n y a i t k ö n n y e n és t öbb ízben hatal-
m u k b a ke r í t e t t ék . A m e r i k a par tv idéke i t , m i k é n t 
Af r ika pa r t j a i t , m u n k á s o k a t k e r e s ő ha jók lá togat -
t ák ; s alig volt egy a l k a l m a s k ikö tő az Egyesü l t -
Á l l a m o k n a k egész a t lan t i p a r t v i d é k é n , a hová 
m é g ne szál l í to t tak vo lna r abszo lgáka t . 1 A b e n n -
szülöt t i nd iánok b á r m i k o r készen á l lo t tak a 
ro s sz indu l a tú k e r e s k e d ő k n e k e l lenszegüln i ; a 
vadon szabad embere i , e l t é rő leg az a f r ika iak tó l , a 
kik közt e m b e r e m l é k e z e t e t m e g h a l a d ó idők óta 
lé tezet t r abszo lgaság , s o h a s e m c sáb í t anák az ide-
gen k e r e s k e d ő k e t , vagy n e m l e n n é n e k tényezők 
e b b e n a t ö rvénye l l enes k e r e s k e d e l e m b e n . Csa lás 
ós e rőszak m a r a d t a k m e g t e h á t eszközökül , a 
me lyeknek közvet í tésével , Newfoundlancl vagy 
F lo r ida köze lében , az A t l an t i - t enge r pa r t j a in 
vagy a Mississ ippi-völgybel i ind iánok közt, Cor-
tereal és V a s q u e z de Ayllon, Po rca l l o ós Soto, 
p r i vá t k a l a n d o r a i k k a l , k i k n e k neve i r e és bűnté-
nye i re h a d d bor í t suk a fe ledés fátyolát , — Észak-
A m e r i k a bennszü lö t t e i t r abszo lgákú l hu rco l t ák á t 
E u r ó p á b a n és a spanyol N y u g a t - I n d i á b a . Magá-
nak K o l u m b u s n a k a d icsősége sem k e r ü l h e t t e 
ki a s zennyfo l to t ; Ő ötszáz bennszü lö t t a m e r i k a i t 
r abszo lga g y a n á n t S p a n y o l o r s z á g b a küldöt t , hogy 
őke t ny i lvánosan e l adhas sák Sev i l l ában 2 A nagy-
le lkű Izabel la m e g p a r a n c s o l t a amaz ind iánok 
szabadonbocsá t á sá t , a k ike t s zo lgaságban t a r to t -
tak az ő eu rópa i b i r toka in . 3 S az ő h a t h a t ó s jó-
i ndu l a t a m é g sem t e r j e d t ki s em a m ó r o k r a , 
kik v i t é z s é g ü k é r t b ű n h ő d t e k rabszo lgaságga l , 
3em az a f r i k a i a k r a ; sőt az ő r é szvé te az új-vi-
lág i r án t épen csak olyan m ú l é k o n y é r zé s volt, 
a mely k ö n y ö r ü l a n y o m o r u l t a k o n , a kik épen 
e lő t te v a n n a k , — de nem egy, m i n d e n izében 
he lyes a l ape lvnek h a t á r o z o t t a lka lmazása . Mert 
a fe l fedezések eszközlésé t célzó megb íza tások , 
me lyeke t ő a K o l u m b u s által r a b s z o l g á k k á te t t 
egyének f e l s zabad í t á sá ra vona tkozó k ö z b e n j á r á s a 
előt t ós u t á n bocsá to t t ki, —• a sa já t m a g a ós 
F e r d i n á n d r é szé re a r a b s z o l g á k n a k egy negye-
dik osztá lyát t a r t o t t a fenn , mely az ú j király-

s á g o k b a n t a r tózkodha t ik . 1 Az ind iánok rabszol -
g a s á g a j o g s z e r ű n e k volt e l i smerve . 2 

A m a gyakor la t , mely szer in t É s z a k - A m e r i k a 
bennszü lö t t e i idegen szo lgaság kö t e l ékébe ada t -
tak el, — é r v é n y b e n volt c s a k n e m ké t s z á z a d i g ; 
ós épen a l egsz igorúbb e rkö lcs i ség j e l en te t t e ki 
az í té le te t a r ab szo lga ság i n t ézménye s a m a 
hadi foglyok s z á m ű z e t é s e felett, k ike t a csata-
mező megkímél t . A kiváló Winthrop e lősoro l ja 
az ő ö r ö k s é g é t képező indiánokat . ; i A ko rább i 
ú j -angolország i szöve t ség c ikkelyei s zemé lyeke t 
is so roznak a hadi z s á k m á n y o k közé. A P e q u o d -
törzsnek 4 egy gyé r m a r a d v á n y a C o n n e c t i c u t b a n 
a W a l d r o n ál tal N e w - H a m p s h i r e b e n 5 c sa lá rd 
m ó d o n fog lyokká te t t egyének , az A n n a w o n -
t ö r z s n e k 6 á r t a l m a t l a n tö redéke i , m a g á n a k F ü l ö p 
k i r á lynak 7 á r v a ú t ó d a : m i n d a n n y i a n az ö r ö k ö s 
szo lgaságnak ugyano ly kegye t l en s o r s á r a vol tak 
ká rhoz ta tva . Vi rg in ia és Caro l ina nemze t sége i 8 

t öbb min t száz éven át, alig vol tak b iz tonság-
ban az e m b e r v a d á s z o k e l lenében . Az á l t a l ános 
közszel lem soká ig ós mélyen m e g volt fe r tőz te tve . 

Nem volt ám Las Casas, a ki min t első 
hozta j avas l a tba azt a te rve t , hogy a f r ika i r ab -
szolgák Hispán io lába szá l l í t t a ssanak á t ; spanyol 
r abszo lga - t a r tóka t , k i v á n d o r l á s u k a lka lmáva l nó-
ge r j e ik k i sé r t ék . A k i r á n d u l á s első ízben ti los 
c s e m p é s z e t l e h e t e t t ; de egy ki rá ly i e d i k t u m 
n e m s o k á r a m e g e n g e d t e , hogy egyes n é g e r rab-
szolgák, kik r abszo lgaságban , ke re sz tyének közöt t 
szüle t tek , H i span io l ába v i t e s senek át.9 így t e h á t 
a S p a n y o l o r s z á g királyi r ende le t e i jóvá hagy t ák 
a n é g e r r abszo lgaságo t A m e r i k á b a n . Ké t óv 
m ú l v a m á r oly n a g y s z á m ú af r ika i volt Hispa-
n io lában , hogy Óvandó, a sziget k o r m á n y z ó j a azt 
ké re lmez te , hogy a behoza ta l e z u t á n r a ne enged-
te s sék meg. 1 0 

1 Esclavos, é negros, é loros que en estos nuestros reinos 
sean habidos é reputados por esclavos etc. Navarette II. 245 és 249. 

2 L. Navarette-nél egy, 1501. jun. 20-án kelt rabszolga-szerző-
dést, III. köt., 514, 515. 

3 Winthrop: N. E. II. 360. 
4 Winthrop: N. E. I. 284. 
6 Belknap\ History of New-Hampshire I. 75. Farmer kiadása. 
6 Baylie : Piymouth III. 190. 
7 Davis, a Morton emlékezetéről 454, 455. — Baylie: Piy-

mouth III. 190, 191. 
8 Hening I. 481, 482. — hamson: Carolina. Chalmers 542. 
9 Herrera IV. k. XII. fej. 

10 Irving : Columbus; Függelék 26. sz. III. 372 (első ame-
rikai kiadás). 

(Vége köv.) I f j . Zsoldos Benő. 

1 V. ö. Peter Martyr d'Anghiera VII., I,. és II. fej.; Hakluyt 
404,.405, 407. 

2 Irving-. Columbus b. VIII. — V. fej. 
8 Navarette, Coll. II. 246, 247. 



I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

Előttünk fekszenek az 1898/99. év értesítői egyházunk 
iskoláinak tevékenységerői. Azokból, a melyek eddig hoz-
zánk beküldettek, örömmel mondhatjuk, hogy a jelen 
iskolai évben is, úgy mint az azelőttiekben a fejlődés igé-
nyeinek megfelelő fokozatos haladás határozottan és az 
elfogulatlan birálat dicséretének megfelelőleg mutatkozik. 
Ez jól esik. Jól esik különösen azért is, mert — mint 
jól tudjuk, illetékes és illetéktelen helyekről is, különösen 
az utóbbi időben a felekezeti iskoláztatás ellen több olyan 
okoskodás látott napvilágot, melyekre ezek az »értesítők« 
megfelelnek, és kimutatják, hogy a felekezeti oktatás ellen 
való okoskodás teljes meddő, sőt — legenyhébben kifejezve 
— elfogult; mert a mult is, a jelen is bizonyítja, hogy 
az egyházunk helyét megállja, s pedagógiája előkelő szín-
vonalon van. 

Még azt akarjuk csak kijelenteni, hogy a »fokozatos 
előhaladás« alatt nem azt értjük, mintha a múltban elma-
radottság mutatkozott volna ; hanem azt, hogy az az előre-
haladás az idő, a kor igényeinek megfelelőleg történt. 

Ezek után az iskolai »Értesítő«-ket bemutatjuk abban 
a sorrendben, a mint azok érkeztek. 

1. A karcagi ev. ref. gimnázium értesítője. Közzé-
teszi Horváth Ferenc igazgató-tanár. Örvend annak s 
örvendhetünk mi is, hogy bár az intézet tanári kara a 
a tiszántúli egyházkerületben a leggyengébben van java-
dalmazva, még sem történt tanerőváltozás s így elkerül-
hette az intézet azt a káros következményt, mely az előző 
években a folytonos tanerőváltozás által hárult a gim-
názium haladására. Ez a pedagógiai érdekekből fontos 
dolog az intézet viszonyai rendezésének köszönhető. A 
tanulók száma, a mult év adataival egybevetve, feltűnően 
emelkedett s ez az emelkedés még inkább várható az 
intézet nyolc osztályúvá fejlesztésétől. — Az adatok ezek : 
az 1898/99. tanévre az I—IV. osztályban beiratkozott 
összesen 207 tanuló. Ezek közül helybeli és pedig ev. 
ref. vallású 87; róm. kath. 16; izr. 26, összesen: 129. Vidé-
ken és pedig ev. ref. vallású 36; r. k. 17; izr. 25 ; össze-
sen : 78. Ez a vidéki tekintélyes szám igazolja, hogy Kar-
cag iskolája szellemi gócpont azon a területen. Érdeklődik 
is a közönség a fejlődése iránt, minek bizonyítékát tevé-
kenységével is kimutatja az által, hogy az iskolai ünnepe-
ken tömegesen részt vesz s ilyen alkalommal önkéntesen 
megadóztatja magát jelentékenynek mondható összegek gyűj-
tése által. Ez összegek a gimn. segítő-egyesület céljaira hasz-
náltatnak fel. Iskolai ünnepet tartott az intézet meglehetős 
számban, ú. m. : »Az évet megnyitó« ünnepet Fazekas Gyula 
tanár megható imádságával. »Érsébet királyné« emlékünne-
pet Garzó György tanár eseményszerű és a jó királyné lefolyt 
életének megfelelő emlékbeszédével. »Október 6-iki* ünnepet 
Fazekas Gyula alkalmi imádságával. »Reformáció< emlékün-
nepet, melyen Fazekas Gyula tanár tartott felolvasást Zwingli 
életéből. »Március 15-iki« ünnepet Garzó tanár imádsá-

gával; továbbá »Hangverseny«, »Szavaló-estély«, »Műked-
velői előadas«, »Felolvasó- és szavaló-estély«, »Ezredévi 
ünnep« címén tartott összejöveteleket, végre az ->Évzáró«-
ünnepet, melyen beszédet Horváth Ferenc igazgató-tanár 
mondott. 

Kitűnik az »Értesítődből, hogy a tanulók vallás-
erkölcsi állapotára nagy gond fordíttatott, mi kitűnik a 
fegyelmi ügyek statisztikájából, melynek eredménye jónak 
mondható, mert a legsúlyosabb fegyelmi ügyet 3 tanuló 
elkóborlása szolgáltatta. A testi nevelés és az egészségügyre 
a modern szokásoknak és intézkedéseknek megfelelő gond 
fordíttatott; az eredmény igen jó, a tanulmányügy a leg-
jobb úton van, mit igazol az is, hogy a tanári kar az 
egyházi, a társadalmi életben és a tudományos egyesüle-
letekben tevékeny részt vesz, az ifjúság »Önképző« köre 
pedig a legszebb eredménynyel működött. 

A tanári karban van 1 igazgató, 7 rendes, 1 he-
lyettes tanár, 1 tornatanár, 1 énektanár és két másfele-
kezeti hitoktató. 

Az intézet bevétele 26.903 frt, kiadása pedig 42,942 
forint, tehát fedezetlen hiánya van 16,000 frt. 

Van az intézetnek tanári könyvtára, ifjúsági könyv-
tára, segítő könyvtára; mindhárom tetemesen gyarapodott 
részben, vétel részben ajándékozás által. Van ezen-
kívül külön »Laptár«, mely a lapokat és folyóiratokat 
kezeli. A szertár berendezése és gyarapodása megfelelő; 
ez évben 288 frt értékű beszerzésekkel szaporították a 
szertárt. A beirt 207 tanuló közül levizsgázott 192. Ennek 
4'70/o_a jeles, 20 '8%-a legalább jó eredménynyel állta meg 
helyét; 46 9 % " a elégséges, a többi % elégtelen. 

A fölvétel szeptember 1—5 napjáig tart, azontúl 
(15-ig) csak a tanári kar veheti fel igazolás alapján a 
a belépni szándékozót. — A helybeli ev. ref. növendékek 
beiratási díjat nem fizetnek, tandíjat sem, csupán külön-
böző címeken 5 frt 10 krt. 

A többiek fizetnek 2 frt beiratási dijat — ezen felül 
vidéki ev. ref. tanulóért 10 frt, róm. kath. tanulóért 
12 frt, izr. vallású tanulóért 14 frt tandíj fizetendő. 

A javító és pótló vizsgák szeptember 1—2 napjain 
lesznek. 

A budapesti ág. hitv. evang. fögimn. értesítője^ Közzé 
teszi Góbi Imre e. i. igazgató. Bevezetésül adja a szep-
tember 14-én tartott iskolai gyászünnepen Erzsébet királyné 
ő felsége emlékezete felett dr. Serédi Lajos által elmon-
dott beszédet: azután Csokonai Vitéz Mihály verstani 
nézetei felől a Tolnai Vilmos által írt értekezést közli. 
Az évi jelentést ezután azzal a sajnálatos dologgal kezdi, 
hogy a tanári testület kitűnő tagja, a » Toldi* magya-
rázója nyugalomba távozott. A tanulmányi és fegyel-
mi állapot némi kárt szenvedett. A tanulmányi azért, 
mert az 1898. utolsó negyedben uralkodott betegségek a 
tanári kar több tagját is hatalmukba ejtették s e miatt 
öt tanár 8—19 napig el volt tiltva a tanítástól; — a 
fegyelmi állapot pedig azért, mert midőn már megelége-
déssel lehetett e, tekintetben a letünőben levő iskolaévre 
visszatekinteni, ükkor merült fel egy súlyosabb beszámítás 



alá eső fegyelmi ügy, mely egy tanuló kizárását, ötnek pedig 
az intézetből való eltanácsolását vonta maga után. Ösz-
töndíjak, jutalmak, segélyek, pályázatok tekintélyes mennyi-
ségben lettek kiosztva; ez telik azért, mert az intézettel 
szemben való érdeklődés mellett a tanügy felett való meg-
elégedés folytán tekintélyes alapítványok létesülnek; így leg-
utóbb zólyomi Wagner Géza úr is 1000 frtos jutalomdíj-ala-
pítványt tett. Iskolaünnepek, ifjúsági istentiszteletek a 
nevelési igényeknek megfelelő legnagyobb mértékben tar-
tattak ; ifjúsági színi előadások a társadalmi és fővárosi 
követelményekhez képest rendeztettek; az ifjúsági egye-
sületekben lelkes tevékenység uralkodott. Az egészségügy, 
az előlemlített járványszerű betegségektől eltekintve jó. 
A tanári testület egy igazgató, 14 rendes, 1 segéd-, 
1 énektanárból áll, 1 egészségtan-tanár, 1 tornatanár és 
1 gyorsíró-tanár. Van ezenkívül a nem protestáns tanulók 
számára négy hitoktató. A tanárok közül irodalmi mun-
kásságot. végeztek: Bereczky Sándor az ^Evangélikus 
Családi Lap«-ba és átdolgozta »Egyháztörténetéének II. 
kiadását. Gobi Imrétől »Magyar Irály tan« jelent meg. 
Mikola Sándor fizikai, természetrajzi, csillagászati és mathe-
matikai dolgozatokkal állott elő. Rácz László »Középisk. 
Mathemat. Lapok«-at szerkeszt. Dr. Serédi Lajos bölcsé-
szeti és filológiai, dr. Tolnai Lajos nyelvészeti, költészeti és 
ethnografiai téren munkálkodott. Dr. Tóth Kálmán írt a 
»Római Világ« című könyvben s munkatársa az »ó-kori 
Lexikonénak. Weber Rudolftól a ^Szepesi lapok«-ban jelen-
tek meg cikkek s bevezetéssel és szövegmagyarázattal 
kinyomatta id. Buchholcz Györgynek a »Központi-Kár-
pátokról* a XVIII. század elején irt becses munkáját. 

Az intézetnek az I—VIII. osztályokban volt 474 
rendes és 14 magán-, összesen: 488 tanulója; ezek közül 
ág. ev. vallású 232; ev. ref. 19; róm. kath. 30; görög-
keleti 2; izraelita 195. — Kár, hogy a vizsgálatok ered-
ményéről nem ad számot az »Ertesítő«. — Az érettségi 
vizsgálatokra jelentkezett 39. Ezek közül Írásbeli vizs-
gára nem bocsáttatott 3, érettnek ítéltetett: jelesen 9 ; 
jól 12; egyszerűen 14; javító vizsgára utasíttatott egy. 

Az intézet könyvtára, szertára, éremgyüjteménye 
elsőrendű, melyeknek anyaga vétel- és ajándékozás útján 
szaporodik. 

A javító és pótló vizsgák szeptember 1-én lesznek, 
a beiratások szeptember 2-án kezdődnek. 

(Folyt, köv.) Alfa. 

T Á R C A . 

Lourdes. 
Franciaország egyházi állapotai ismeretesek. Pápás 

katholicizmusának élettelen mechanizmusa már is kihívja 
az oppozíciót abban az evangéliumi mozgalomban, a 
melynek élén épen volt kath. papok állanak. A művel-
tebb férfikörök nyilt atheizmusa, a régi császári párt 
klerikálizmusa s a gyónószék által lelkiismeretében meg-
kötött női világ bigottériája oly állapotokat teremtett a 

grand-siegneureuk hazájában, a milyenekre talán még csak 
Belgiumban vagy Spanyolországban van példa. 

Csakis Franciaországban kereshető tehát a lourdesi 
csodabarlang s csakis ott lehetett annak csodás forrás-
vizével azt a nagy zajt ütni és potitikát csinálni, a milyen 
tényleg legújabban ott évről-évre napirenden van. 

Korunk e legnagyobb csudatevő helyének realisztikus 
rajzát Zóla adta meg hasonművű regényében, a melynek 
közvetlen szemléletén és személyesen átélt tapasztalatokon 
alapuló leleplezései méltán keltették föl világszerte a mű-
veltebb kath. és prot. körök figyelmét. Történeti előz-
ményei s az annak megjelenését követő polémiák első 
helyet biztosították Zóla müvének a ma már alig áttekint-
hető Lourdes-irodalomban. 

Geiger tübingai tanár a tárgyról akad. körökben 
előadást tartott, a melyhői a »Deutsch-Ev. Blátter* köz-
lései nyomán a következőkben reprodukáljuk annak főbb 
gondolatait. Mint itt olvassuk, és műveiből is kiéreztük, 
Zóla legolvasottabb regényei meztelen naturalizmusuknak 
köszönik gyors elterjedésüket. Hiszen regényeiben olyan 
alakok festésével van dolgunk, a melyek csaknem kivétel 
nélkül a bordély, a börtön vagy a bolondok háza szá-
mára érettek. És ő mégsem, talán még hírhedt »Nana« 
című regényében sem selejtes és érzékies iró. Utálja a 
piszkot, bár ugyancsak gázol benne. A Il-ik császári biro-
dalom életének szörnyű bűneit akarja regényeiben föltárni 
és olvasóival megutáltatni. 

»Lourdes* című művének megjelenése méltán föl-
tűnést keltett az egész művelt világban, a mint hogy e 
csodaforrás és az ahhoz fűződő szenteltvizes és tömjén-
füstös új kathoücizmus a francia nép nyilvános életében 
első rangú jelentőségre emelkedett napjainkban. Lourdes-
nek Mária-jelenései az 1858-dik év tavaszára esnek, s 
mihamarébb a császári kormány és az egyházi tekin-
tély hatalmas pártfogása alá kerültek. Föllendülése az 
1873/74-iki évek legitimisztikus-klerikális mozgalmaival 
van szerves összefüggésben. Jól mondották a Lourdesbe 
való tömeges zarándoklásokról, hogy azok Franciaország 
vallási (értsd pápás-vatikáni) újjászületésének a jelei, a 
melyeknek mint nemzeti és kevesbé vallásos demonstrá-
cióknak a főcélja Franciaország politikai resztaurálása. 
Ugyancsak azt mondja Lourdesról a nem régen meg-
jelent »Nagy encyklopádia« is, a melynek hasoncímű 
cikkében azt olvastuk, hogy a nemzeti jellegű zarándok-
lásoknak a pápakirály számára biztosítandó vak enge-
delmesség mellett főleg az képezi célját, hogy az összes 
»régi politikai pártok« rokonszenvére támaszkodva, modern 
keresztes hadjáratokat szervezzenek a francia köztársaság 
intézményei és törvényei ellen. 

Azért érdekelte Lourdes Zolát is, ezt a tüzes kedé-
lyű republikánust. Saját szemeivel akarta látni azt, hogy 
mit nyújtanak a csodatevő helyen, a világ legnagyobb 
kegyhelyén a nagy néptömegeknek. Hiszen a Luther-jubi-
leumi évban 1/2 millió ember Lourdesben keresett vallási 
vigaszt és természettetti orvosi segélyt, s ma is évről-évre 



többen mint 200 ezeren ott keresnek segélyt testöknek és 
lelkűknek egyaránt. 

Egy ilyen nagyobb nemzeti zarándoklás alkalmával 
akarta tehát Zola tanulmányozni Lourdes vonzó erejét 
és annak belső titkait, és 1892-ben fenszóval hirdette 
mint eseményt a francia sajtó, hogy nagy regényírója az 
augusztusi zarándok-úton személyesen fog részt venni, a 
mint hogy egyes organumai bő kivonatokat is közöltek a 
lourdesi csodabarlangnál szerzett személyes tapasztalatai-
ból. Nejével együtt még a farádságos utat és lépésről-
lépésre figyelte még az alakokat és az eseményeket az 
úton és magában Lourdesben. Panaszkodtak is később 
a pápások a fölött, hogy a világhírű kegyhelyen minde-
nütt utat-ajtót nyitottak, sőt Lasserre, a Lourdesről szóló 
legnagyobb mű Írójának közelébe is eljutott. 

De térjünk át Zóla regényének ismertetésére. 
A mit Zóla e művében leir, az 5 napnak nemzeti 

zarándoklása Páristól Lourdesbe és vissza. Valóságos 
művészettel és ritka megfigyelésen alapuló realitással 
tárja föl ez 5 nap eseményeit. Mindjárt maga az útleírás 
is a vasúton tele van megkapó képekkel, az egyes kocsi-
osztályokban utazó betegek nagy számának hü és találó 
alakjaival. Betegei az életből vennak véve, kiknek nyomo-
rúsága szánalmas benyomást tehetett az egészséges szem-
lélőre, és azok hű] rajza teszen az olvasóra. Stációról 
stációra megkapóbbak az ő rajzai, s különösen irány-
regényének főhőse: Pierre apát barátnőjével egyetemben 
páratlanul áll a regényirodalomban. 

Lourdesbe megérkezve, rögtön előállanak e csoda-
helynek főbb alakjai. így az egész nemzeti zarándokúinak 
lelki vezetője, a mi Msgr. Robitsekünkhöz hasonló Four-
cade páter, azután a Zóla által nem épen hizelgő modor-
ban bemutatott orvos dr. Bonamy, a »régi pártnak« 
vezető elemei s végül a kényelmes, de elegáns apát, ki 
Lourdesben is folytatja titkos útjait. 

Lourdes tarka világáról és zajos életéről kitűnő képe-
ket nyerünk Zóla regényében. Közel 30 ezer zarándok 
összevegyül ott a betegekkel és nyomorultakkal. Az élet 
a vasúti állomáson, az utcákon, a kórházakban a ven-
déglőkben. a kereskedésekben, a csodabarlangban és a 
templomokban teljes művészettel és kérlelhetlen igazság-
szeretettel van itt feltárva. Egyenlő hűséggel rajzolja 
Lourdes fény- és árnyoldalait egyaránt. A vallásos lel-
kesedés nagyszerű és emelő tényei épúgy érdeklik, mint 
a testi és lelki nyomorúság a maga összes pházisaiban. 
Lépésről-lépésre kiséri a megszólalásig hű alakjait a kór-
házba, a csodabarlangba, a processziókra, vagy a gyógy-
termekbe, a melyekben Zóla gyakrabban szemtanúja volt 
kétségbeejtő fájdalomtól való meggyógyulás boldogító érzé-
sének. 

Zolában az élesen megfigyelő szem ritka harmóniá-
ban van a kérlelhetlen kritikussal Különösen látjuk azt 
nála a lourdesi csudák megítélésében. Többi között kér-
lelhetlen logikával kimutatja, hogy a csodabarlangnál 
mindent elkövetnek arra nézve, a mi a »vallási őrjöngést* 
szüli. A fölhevült vallásos lelkesedés valóságos »deliriu-

mával« van itt dolgunk, mely már igen közel van az 
esztelenséghez, egy Isten és szellemnélküli holt vallás 
megnyilatkozásáig. Hiába keresnénk itt vallási fölemel-
kedést vagy eikölcsi enyhületet. Egy mesterségesen csinált, 
idegeket izgató drámával van itt dolgunk a vallás cégére 
alatt, a melyből hiányzik minden históriai vagy szociális 
gondolatelem az egész vonalon. Egy új vallási k a t o l i -
cizmusnak a szüksége tárul itt föl a mélyebben gondol-
kodó előtt. Rómában keresné azt, de »Róma javíthatat-
lan* s a reformokra teljesen képtelen, a miért is megint 
csak Párisba tér vissza. Valóban nem lehet megindulás 
nélkül olvasni Zóla regényében a megfelelő részleteket. 
Becses adalékai azok a Róma újscholastikus theológiája 
és élettelen vatikáni vallásossága elleni polémiának. 

Zóla regénye az első komolyabb és józanabb kri-
tikai kísérlet Lourdesről és az ő mesterséges csudáiról. 
Nem prot. állásponton áll e kritika, hanem egy Renan, 
Littré vagy Charcot álláspontján. Hisz Zóla még 1884-ben 
azt írta a protestantizmusról, hogy: »milyen nyomorúság 
mennyi pedáns hypochondra volna akkor, ha győzne a 
a protestantizmus. Azokra nézve az élet csupa kétségbe-
ejtő küzdelem a bűn ellen, a helyett, hogy teremtő erőik 
kifejtésére gondolnának«. Tehát szegényes ethikája van 
a protestantizmusnak, tartja Zóla is Janssennel, mely 
útját vágja minden egészséges életfejlődésnek. S ezen az 
állásponton máig sem ment túl az olvasott francia re-
gényíró. S mégis természetes szövetségesünk nekünk 
Zóla, a mint az különösen a műve ellen intézett polémiák-
ból is kitűnik. 

Zóla regénye könyv alakjában 1894. július 26-ikán 
jelent még és október elejéig 120 ezer példányban terjedt 
el. Első, ki a pápások köréből 12 levélben megtámadta, 
Ricard pápai prálátus volt, műve Róma köreiben, külö-
nösen Rampolda bíboros részén igen nagy elismeréssel 
találkozott, de a melyre Zóla máig sem válaszolt. Az ada-
tok meghamisításával és egyéb képtelen nagy dolgokkal 
vádolták, a melyek azonban reá nem hatottak. »A láb-
bal tapodott igazság meg védelmezése « tehát épen nem si-
került. Zsurnalisták is síkra szállottak ellene, de haszta-
lanul, sőt még az általa személyesen is ismert Lasserre 
sem járt vele szerencsésebben. Pedig ő volt az, ki »Lour-
d e s r ő l szóló művében azt mondotta, hogy »újból kor-
bácsot venne Jézus — ha megjelennék — kezébe, hogy 
negyedóránként ki űzze azzal a kufárokat a lourdesi 
templomokból*, és Lasserre volt az, kinek új-szövetségi 
fordítása, a melyet annak idején Pio nono megdicsért, 
napjainkban a hírhedt »Index librorum prohibitorum«-ba 
került. Sic transit glória mundi! így változnak a felfogá-
sok Rómában is! Különösen a lourdesi mesterséges csu-
dákról szóló rajzait támadták meg legélesebben. 

De hiszen maga Róma sem hallgathatott Zóla müvé-
nek megjelenése alkalmával. Megszólalt hát ő is, és pedig 
az Indesael, a melynek tiltott könyvei közé 1894. szept. 
19-ikén Zóla »Lourdesz« is belekerült, sőt egy 1895. jan. 
26-án kelt dekrátummal Zóla »Opera omnia« az »Index lib-
rorum pravae doctrinae* jegyzékébe vétettek föl. Oda 



kerüli Lacaze bírálata is Zóla művéről, mely bírálat egy 
hithű kath. jezsuita tanítvány műve ugyan, ki azonban 
lelkiismerete által indíttatva érezte magát félszólalni a 
lourdesi szédelgések ellen, és kinek felszólalása több 
francia püspöknek helyeslésével is találkozott. Róma tehát 
nem ismer személy válogatást, mihelyt sértett egyházpoli-
tikai érdekeinek megvédéséről van szó. 

S végül egy dr. Ackerl nevezetű osztrák sógor is 
fölemelte Zóla ellen tiltakozó szavát, a melylyel annak 
gonosz tudományos kritikáját egy csapással vélte meg-
semmisíthetni. A könyvecske — mint a mi Alkotmá-
nyunkból értesültem — magyar nyelvre is lefordíttatott. 
Jellemzéséről csak annyit , hogy Zóla regényét »lumplogi-
kával* vádolja. Sapienti sat — mondja helyesen Geiger 
tanár a maga előadása végén. Csakugyan elég is legyen 
Lourdesről és az ő gyógyitóhatású pápás kegyhelyéről! 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Irta és ki-
adta Rács Károly szapáryfalvi ev. ref. lelkipásztor. II-dik bővített 
kiadás, II. füzet. A gályarabok Debrecenben levő emlékoszlopának 
rajzával. Lúgos, 1899. nagy 8-adrétben "236 lap, ára a két füzetnek 

együtt 1 frt 60 kr. 

Hazánk történetének egyik gyászos és egyik legrú-
tabb fejezete az 1674-ik évi pozsonyi vértörvényszék. 
Rút volt az intentió, mely mozgatta, mert politikai ürügy 
alatt űzték a legkegyetlenebb vallási üldözést. Rútak az 
eszközök, melyekkel dolgoztak, mert a törvényes formák 
mellőzésével a nyers hatalom undok erőszakoskodása 
nyilatkozott meg benne. És legundorítóbb a dologban az, 
hogy ezt az aljas erőszakoskodást Jézus Krisztus állítóla-
gos papjai, a római kath. főpapság követte el, kiknek 
a krisztusi szeretet gyakorlása lenne az első és fő fela-
datuk. így idéztetett meg a két evangéliumi egyház 735 
lelkésze és tanítója s a megjelent 336 egyházi személyt 
így ítélték halálra, várfogságra és gályarabságra, nem 
politikai bűnükért , hanem vallásukért, a mit világosan 
bizonyít az is, hogy az elitélteket azonnal fölmentették, 
ha egyházi hivatalukról lemondottak vagy evangéliumi 
hitüket elhagyták. 

Ám a mi szégyenfoltja lett az erőszakoskodó római 
egyháznak, erkölcsi dicsőségére vált az üldözött evangé-
liumi hitnek. A nyers erőszakkal párosult fanatizmusnak 
sikerült ugyan egy csomó evangéliumi egyházat szétrom-
bolni s néhány kislelkü pásztort hi t tagadásra és hivata-
láról való lemondásra kényszerí teni ; de ez a politikai 
lepelbe burkolt vallási üldözés egyszersmind megterem-
tette az evangéliumi martyr-szellemet a melyből a ma-
gyar protestáns hiterényeknek legdicsőbb bajnokai, a hit-
vallók és gályarabok apostoli alakjai t ámadtak ; és ismételten 
megmutat ta azt, hogy a bit-testet, a külső egyházat ugyan 
megölhetik a világ hatalmasai , de a lélek, a hithűség ma-
gasztos lelke a koporsóból is kitör és eget kér. 

Rácz Károly szapárfalvi ref. lelkipásztor fenti müve 
II-dík kiadásban a pozsonyi vértörvényszéknek nem poli-
tikai és egyházi indokaival s a vérlázító eseménynek nem 
is leírásával vagy a kor történetébe való beillesztésével 
foglalkozik; hanem a címének megfelelőleg a vértörvény-
szék áldozatainak biografikus ismertetését nyújt ja . Az 
esemény rövid egyházi és nemzettörténeti méltatásával 
a két Élőbeszédben találkozunk, melyeknek elsejet Heisz-
ler József dombrádi lelkész, másodikát Balogh Ferenc 
debreceni theologiai tanár írta. 

Heiszler szép bevezetése röviden, de kellő nyoma-
tékkal azt mutat ja ki, hogy »a pozsonyi delegatum judi-
cium a vallásgyűlölet áldozatai és nem politikai bűnösök.* 
S ezt azzal bizonyítja, hogy a vértörvényszék a pápás 
papok vezetése alatt állott s inkább egyházi, mint világi 
jelleggel b í r t ; hogy az inkriminált bűnt csakis a protes-
táns egyházi személyekben kereste s a felhozott pontok 
legnagyobb része egyháztársadalmi jelleggel bírt. De leg-
inkább bizonyítja ezt maga az Ítélet, mert azok a birák, 
a kik a protestáns lelkészeket halálra ítélik, az Ítélet 
meghozatala után az úgynevezett felségsértőkkel alkudo-
zásba bocsátkoznak s a halált mindazoknak eléngedik, a 
kik vagy önkényt kimennek az országból, vagy lemon-
danak lelkészi állásukról vagy pedig római katholikusokká 
lesznek. 

Balogh Ferenc hangulatos előbeszéde az az ünnepi 
beszéd, melyet szerző a gályarabok emlékoszlopának lelep-
lezésekor Debrecenben 1895. szept. 21-én tartott. A lel-
kes beszéd röviden szintén kiemeli, hogy a vértörvény-
szék vádlottai nem politikai, hanem egyházi bűnösök 
voltak s hogy a vértörvényszék áldozatai valóságos hit-
bajnokok és vallási martvrok. A beszéd többi része a 
gályarabok meghurcoltatásának és kiszabadulásának szí-
nes elbeszélése. A kollégium és a nagy-templom közötti 
téren elhelyezett csinos oszlop tudvalevőleg özv. Hegyi 
Mihályné áldozatkészségéből a Gerenday Antal és íia cég 
műve. 

Maga a könyv a vértörvényszék áldozatainak rész-
letes története. Szerző először azokkal a kútfőkkel számol 
be, a melyekből dolgozott. Elmondja, hogy ő nem a po-
zsonyi vértörvényszéknek a nem eredeti jegyzőkönyvéből, 
hanem annak a debreceni főiskolai könyvtár bir tokában 
levő Nagy Mihály-féle másolatából dolgozott, mely a 
Sárospataki Füzetek 1863-ik évfolyamában nyomtatásban 
is megjelent, de sok hiányossággal és számos névferdí-
téssel. Fölemlíti, hogy a vértörvényszék által száműzöt-
teknek s az erdélybe menekülteknek további sorsát Burius 
János korponai ág. h. ev. lelkész beszéli el »Morzsalékok« 
c. kézirati müvében, melyet 1864-ben Liehner Pál pozso-
nyi t anár adott ki. Az elitéltek neveit közli a Lampe-
Ember Pál-féle latin-nyelvű egyháztörténeti munka , továbbá 
a van Poot Ábrahám holland műve (Amsterdam, 1684.), 
mely egyszersmind a holland nagykövet, Rruininx Hamel 
egykorú emlékiratát is közzé teszi s mely Poot-féle 
mű nem egyéb, mint Otrokocsi F ó n s Ferenc gálya-
rab latinnyelven írt munkájának holland fordítása. A 



gályákra hurcoltak nevei Lányi György korponai iskola-
rektor »Történelmi elbeszélés«-ében is olvashatók; a 
gályarabok rövid biográfiáját Kocsi Csergő Bálint is meg-
írta, valamint a csupán református gályarabokét Heideg-
ger János zürichi tanár. 

Ezekből a kútfőkből dolgozott Bácz Károly, a je-
lenlegi munka szorgalmas szerzője. De bármily sok egy-
korú vagy közeikorú kútforrást sorol is föl szerző, művét 
e tekintetben teljesnek még sem mondhatjuk. Nem látjuk 
pl. semmi nyomát a gályarabok kiszabadulására vonat-
kozó ama becses angol kútfőknek és feldolgozásoknak, 
melyeket Kropf Lajos ismertetett és méltatott a »Századok« 
mult évi folyamában. De a Rácz könyvének mégis meg 
van az irodalmi értéke, hogy a pozsonyi vértörvényszék 
elé idézett lelkészek és tanítók számát 735-ben hitelesen 
megállapította és kimutatja, hogy ezekből adatokkal iga-
zolhatólag 336 jelent meg Pozsonyban. A tíz hónapon át 
Sárvár, Kapuvár, Eberhard, Leopoldvár. Berencs és Ko-
márom várbörtöneiben kínzottak közül 41-en ítéltettek a 
nápolyi gályákon végzendő kényszermunkára. Ennek a 
41 hitvallónak a neve olvasható a Hegyiné csináltatta 
debreceni emlékoszlopon. 

A részletes történet módszere a következő : Közli 
a szerző mind a 735 megidézett egyházi személy, lelkész 
vagy tanár és tanító nevét, rövidebb vagy hosszabb élet-
rajzát s az illetőnek kéziratban vagy nyomtatásban meg-
jelent irodalmi műveinek a névjegyzékét. A kik iényleg 
elitéltettek és gályarabságot szenvedtek, azoknak a nevét 
kövérebb betűkkel föltünőbben tünteti ki. Minden meg-
idézettnél az eletrajzi adatok fölsorolása mellett elbeszéli 
a vádolás, vallatás, kinzás stb. módozatait és részleteit; 
külön elmondja, hogy kik mentek kényszer-száműzetésbe, 
kik mondottak le hivatalukról és kik estek a borzasztó 
kényszer hatása alatt a hittagadás, illetve a pápás hitre 
térés bűnébe. Borzasztó csak olvasni is azokat az iszo-
nyú kínzásokat, melyekre a szegény elhagyatott embere-
ket a vallási fanatizmus és gyűlölet rá kényszerítette. 

A tényleg megjelent 336 egyén közül néhányan 
megmenekültek, legtöbben kényszerszámkivetésbe mentek, 
számosan reverzális mellett letették egyházi hivatalukat, 
néhányan, hogy életöket megmentsék, a római kath. val-
lás aláírására vetemedtek. De 41-én mind a vérig, mind 
a végig hűségesen kitartottak. Nevezetesebbek közülök: 
Alistáli K. György szőnyi ref. lelkész, Bátorkeszi István 
veszprémi ref. lelkész, Bayer János szepesváraljai ev. 
lelkész, Beregszászi István hamvai ref. lelkész, Czeglédi 
Péter lévai ref. lelkész Csúzi Cseh Jakab losonci ref. lel-
kész, Fischer György kassai ev. lelkész, Gócs Mihály 
kálnói ev. lelkész, Harsányi M. István rimaszombati ref. 
lelkész, Illyés Gergely malomsoki ev. lelkész, Kálnai Péter 
putnoki ref. lelkész, Kapossi István rimaszombati ref. 
lelkész, Kocsi Csergő Bálint pápai református tanár, Kör-
mendi György barti ref. lelkész, Lányi György korponai 
ev. iskolarektor, Masznyik Tóbiás illavai ev. lelkész, 
Miskolczi Bodnár Mihály füleki ref. lelkész, Otrokocsi 
Fóris Ferenc rimaszécsi ref. lelkész, Paulovics Mihály 

turócszentmártoni ev. iskolarektor, Sellyei M. István pápai 
ref. lelkész és szuperintendens, Simonides János [breznó-
bányai ev. iskolarektor, K. Süllye István győri ref. lel-
kész, Szendrei György balogi református lelkész és esperes, 
Szilvási István császári ref. lelkész, Szomodi János szendi 
ref. lelkész, Turóczi Végh András füleki ev. lelkész, Jab-
lonczai János béllyei református lelkész stb. 

A sok érdekes részletet és adatot tartalmazó, nagy 
ügyszeretettel megírt, csinos kiállítású könyvet melegen 
ajánljuk az olvasó közönség figyelmébe. Megrendelhető a 
szerzőnél Szapáryfalván. 

Marosy F. 

B E L F Ö L D . 

A brassói ág. h. ev. magyar esperesség 
az 1899-ik év július hó 12-én Brassóban tartotta meg 
rendes évi közgyűlését Moór Gyula főesperes és Skita 
Mihály világi h. elnök vezetése alatt. 

Az esperességi gyámintézeti közgyűlést reggel x/49 óra-
kor Bohus Pál apácai lelkész kenetteljes imája nyitotta 
meg Méltsgs. Molnár Viktor miniszteri tanácsos és fel-
ügyelő, egészsége helyreállítása szempontjából a gyűlésen 
meg nem jelenhetvén, helyette Skita Mihály felügyelő 
elnökölt. Deák Sándor türkösi lelkész pedig gyámintézeti 
jegyzői állásáról már régebben leköszönt — e tisztségre 
Bohus Pál apácai lelkész választatott meg. A gyámintézeti 
közgyűlés tárgyai a következők voltak : 

Az előző gyűlés jegyzőkönyve kinyomatva megjelent 
s így az felolvasottnak tekintetett. A mai istenitisztelet 
alkalmából jelenti elnök, hogy 3 frt, 89 kr. offertorium 
gyűlt össze. A különböző címeken pedig, az év folyamán 
a 12 ev. egyház gyűjtéseiből bejött összesen 67 frt 89 kr. 
A közgyűlés által gyámintézeti segélyezésre B.-Újfalu és 
Fürészmező szegény egyházak ajánltattak. A megürese-
dett bizottsági tagok állása Borcsa Mihály, Bohus Pál, 
Góth Zoltán és Kocsis János megválasztása által töltet-
tek be. A gyámintézeti lap belmissziói pontozatai véle-
ményadásra a bizottsághoz utaltattak. Méltóságos Szent-
iványi Árpád gyámintézeti elnöknek egyhangúlag meg lett 
választva. Ezzel az esperességi gyámintézeti közgyűlés 
véget ért. 

Az esperességi közgyűlést Skita Mihály helyettes 
elnök a tagok szívélyes üdvözletével s a sok fontos tárgy 
iránt megkívántató buzgó közremunkálkodás hangsúlyozá-
sával — megnyitottnak nyilvánította. Moór Gyula főes-
peres és Masznyik Gyula lelkész ismeretes ügye, a köz-
gyűlés előtt — kölcsönös békéshangulatú megtett nyilat-
kozatuk értelmében — elintéztetett. A közgyűlés jelen 
volt tagjai számba vétetvén — igazoltaknak tekintettek. 
Deák Sándor türkösi lelkész több iránybeli esperességi 
tisztségeiről régebben lemondván — a saját maga ellen 
kért vizsgálat folyamáig — ezen tiszti állások ideigle-
nesen betöltettek. A fürészmezei új lelkész, Petrovics Pál, 



a főesperes által be lett mutatva s mivel a gyűlés előtt 
a szokásos fogadalmat megtette: — az esperesség őt 
kebelébe fogadva — üdvözöltetett. Sára András esperes-
ségi központi pénztárnok az 1898 ik évi 688 frt 78 kr., 
államsegélyrőli számadását előterjesztvén — helybenhagya-
tot t ; ennek kapcsán a 3068 frt 18 krral kitüntetett vagyon 
is tudomásul szolgált. 

A Baldácsy-alapból segélyt kérő folyamodványok 
közül a B.-Ujfalu és Fűrészmező egyházak kérvényei 
terjeszttették fel pártolólag. Horváth László esperességi 
számvevőségi e. elnök előterjeszti a jóváhagyott egyházi 
számadásokat B. -Újfalu, Brassó, Bácsfalu, Gsernátfalu, 
Krizba, Tatrang, Türkös egyházak részéről ; űgyszinte a 
papiértekezlet, az egyházmegyei nyomtatványtár száma-
dásait is. Nemkülönben Apácza, Bárót, Újfalu, Brassó, 
Csernátfalu, Hosszufalu, Krizba, Türkös, Zajzon egyházak 
költségvetéseit. Mind a számadások, mind kölségvetések 
jóváhagyása a közgyűlés által tudomásul vétetett. Az 
egyházmegye 1898-ik évi számadása; a papitized, Fagy 
György-alap, Borcsa-alap, Interkaláre, Gyámintézeti-alap, 
Nagypénteki offertorium-alap számadásai is jóváhagyat-
ván — a közgyűlés által tudomásul vétettek. Borcsa 
Mihály bácsfalusi áldozatkész veterán lelkész saját alapja 
javára ismét 5 forintot adományozott ; a szép összegre 
emelt pénz-alap űjabb növeléseért nevezettnek jegyző-
könyvi elismeris és köszönet szavaztatott. Sánek András 
vallástanítási bizottsági elnök jelenti, hogy a 12 egyház-
ban a vallástanítás dicséretes eredményt mutatott fel. 
Azonban hiányok is vannak, az ismétlő iskolások pontat-
lan feljárása, az órarend későre beküldése és a Nagy 
Lajos-féle egyházi ének partitúrájának nem alkalmazása 
miatt : a főesperes felkéretik, hogy ezen hiányokat minden 
áron megszüntetni törekedjék. Az egyházmegyei gyámin-
tézet jegyzőkönyve tudomásul vétetett. Az egyházkerületi 
segélyösszeg jövőre is változatlanúl megmaradt. A népis-
kolai vallástanításra vonatkozó egyházkerületi határozat, 
hogy a lelkészek a Ill-ik osztálytól kezdve tanítsák a 
vallástant: Bácsfalu, Tatrang és Pürkerecz kivételével — 
mindenütt teljesíttetett. Az egyházkerületi közgyűlésre 
képviselőkül Horváth László és Rombauer Emil küldettek 
ki. Az egyházmegye 1900. évi költségvetése 921 frt 61 kr., 
előirányzattal és 10 frt 35 kr. fölösleggel jóváhagyatott. 
Azonban a megtakarítás összege arányában ezután a fö-
lösleges összeg 150 frt erejéig Sára András központi 
pénztárnok fizetése javítására esik. Az erdélyi ág. h. ev. 
magyar gyámintézet közgyűlése 1899. szeptember hó 6-án 
megtartani határoztatot t .— Pürkerecz egyházközségének 
nvireserdei cseréje a polgári község szén völgyi erdejével, 
szabályszerű szerződés megkötése után jóvá fog hagyatni. 
A kerületi nyugdíj-intézetre vonatkozó alapszabály-terve-
zet csekély módosítás mellett elfogadtatott. A lelkészek 
alkalmazásáról szóló szabályrendelet pedig az egyházak 
által nem tárgyaltatott. A (Őesperesi állás betöltése 1899. 
október hó 1-én lesz, meg szavazatbontó bizottságul 
pedig Skita Mihály, Rombauer Emil, Horváth László, 
Korbély Géza és Goth Zoltán kérettek fel. Számvevőszéki 

világi elnök Kemény Mihály nyugalmazott tanfelügyelő; 
vallástanítási bizottsági egyházi elnök pedig Horváth 
László lelkész lett. B.-Ujfalu templomjavítási, papilak-
építési rajza, költségvetése előterjesztetvén 11,000 frt ösz-
szegben: mely pénz, ha összegyűl — az építési engedély 
azonnal meglesz. Különben az egyház tagjainak az eddig 
kifejtett buzgalomért s áldozatkészségért jegyzőkönyvi 
elismerés szavaztatott. A Budapesten szervezendő theologiai 
fakultást a gyűlés több oknál fogva nem helyesli; óhaj-
tandóbb annak felállítása Pozsonyban, mint az ev. ref. 
testvéreké is Kolozsvárott. A tasrangi papicsűr leégésének 
kárát 50 frtban Fóris Mihály gondnokra hárítja a gyűlés. 
Török József nyugalomba vonuló lelkész félfizetésben 
(500 frt) történő meghagyását a közgyűlés helyesli. A 
papi tized járuléka ezután negyedévi utólagos részletek-
ben lesz kiszolgáltatva. Az esperességi elnökség intézkedései 
helybenhagyattak. Ditrich, Bánhegyi mérnököknek; Deák 
Bohus lelkészeknek munkásságukért jegyzőkönyvi elisme-
rés és köszönet szavaztatott. — Molnár Viktor felügye-
lőnek, Kakujay Károly tanfelügyelőnek elismerés, köszö-
net ; Wlassics miniszternek hálafelirat szavaztatik és kül-
detik. A jelen jegyzőkönyvet az elnökségen kivül — Kís 
Szórádi és Sánek hitelesítik. Az 50—60 terítékű közebéd 
vidám hangulatban folyt le, több érdekes pohárköszöntő-
vel fűszerezve. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi május 

havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szlavon-
országok kivételével, május havában élve született: 52.670, 
halva: 1.050; elhalt hét éven alul: 17.745; hét éven 
felül: 19.195; összesen: 36.940. Népszaporodás: 15.730. 
Házasság köttetett: 13.538. Ebből vegyesházasság: 1.525; 
% - b a n : 11 26. Tiszta ág. h. ev. házasság: 8 2 5 ; tiszta 
ev. ref. házasság: 1'574. 

Azon 164 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
37 esetben az apa, 16 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 21. Megegyezés nem léte-
sült 111 esetben. Azon 163 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 15 esetben az apa, 38 esetben az anva vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 23. Megegyezés 
nem létesült 110 esetben. 

Azon 137 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. h. ev., a másik fél nem római kath., de más vallású, 
13 esetben létesült megegyezés, melyből 6 esetben az ág. 
h. ev., 7 esetben a más vallást fogják követni a gyer-
mekek. Veszteség: 1. Megegyezés nem létesült 124 eset-
ben. Ezen esetekben az ág. h. ev. nyeresége a gör. kath. 
egyháztól egy; az ev. ref. egyháztól 5 ; vesztesége a gör.-
kath egyházzal szemben kettő, az ev. reform, egyházzal 
szemben 4 ; az izraelita hitfelekezettel szemben 1. Május 
havában három ág. h. ev. vőlegény kötött házasságot 
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izraelita menyasszonnyal, megegyezés egy esetben létesült 
az izraelita hit felekezet javára. 

Azon 257 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 38 eset-
ben az apa, 20 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 18. Megegyezés nem létesült 199 
esetben. Azon 267 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
27 esetben az apa, 62 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség : 35. Megegyezés nem léte-
sült 178 esetben. Azon 233 vegyesházasságból pedig, 
hol az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath , 
de más vallású, 26 esetben létesült megegyezés, melyek-
ből 12 esetben az ev. ref., 14 esetben a más vallást fog-
ják követni a gyermekek. Megegyezés nem létesült: 207 
esetben. — Ezen esetekben az ev. ref. egyház nyere-
sége a gör.-kath. egyháztól 4, a görög-keletitől 3, az ág. 
h. ev. egyháztól 4, az izraelita hitfelekezettől egy; vesz-
tesége pedig a gör.-kath. egyházzal szemben 6, a görög-
keletivel szemben 3, az ág. h. ev. egyházzal szemben 5. 
Veszteség: 2. — Május hóban három ev. ref. vőlegény és 
két menyasszony kötött házasságot izraelita menyasszony-
nyal illetve vőlegénynyel, megegyezés az előbbinél egy 
esetben létesült az ev. ref. egyház javára. 

A róm. kath. egyház május hóban a két protes-
táns egyháztól a fent jelzett hódításon kivül, a 337 nem 
evang. vagy ref., de más vallásuval kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint veszteit 2 esetben, de részére 
22 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége 
tehát itt is: 20. Megegyezés nem létesült 313 esetben. 
Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben egy; az izra-
elita hitfelekezettel szemben egy; nyeresége pedig a gör.-
keleti egyháztól 18, az unitáriustól 3, az izraelita hit-
felekezettől egy. (Például szolgálhat az izraelita hitfeleke-
zetnek ezen nivós ellentállása a római katholicismussal 
szemben.) Május hóban 9 róm. kath. vőlegény kötött há-
zasságot izraelita menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel, 
megegyezés csak ez utóbbinál két esetben létesült, még 
pedig egy esetben a róm. kath. egyház, és egy esetben 
az izraelita felekezet javára. — Keresztyén és izraelita 
között május hóban összesen 30 házasság köttetett. 

Horvát-Szlavonországokban május havában összesen: 
1*516 házasság köttetett, ebből vegyesházasság 41, %-ban : 
2'70. Tiszta róm. kath. házasság 1144; gör.-keleti: 266 ; 
ág. h.ev. 27, ev. ref. 2, izraelita 19 stb. — Öt római kath. 
vőlegény kötött ág. h. ev. menyasszonynyal házasságot, 
megegyezés két esetben létesült, egyik az ev., a másik 
róm. kath. egyház javára, és öt ág. h. ev. vőlegény róm. 
kath. menyasszonynyal kötött házasságot, megegyezés 
három esetben létesült, mind a három a róm. kath. egyház 
javára. Veszteség : 3. Négy ev. ref. vőlegény ág. h. evang. 
menyasszonynyal, megegyezés egy esetben sem létesült. 
Két róm. kath. vőlegény ev. ref. menyasszonynyal, meg-
egyezés nem létesült; és négy ev. reform, vőlegény róm. 
kath. menyasszonynyal, megegyezés három esetben léte-
sült, mind három a róm. kath. egyház javára. Veszteség: 3. 

Egy gör.-keleti vőlegény ev. ref. menyasszonynyal, meg-
egyezés nem létesült. Két ev. ref. menyasszony, ág. h. 
ev. vőlegénynyel, megegyezés mindkét esetben létesült az 
ág. h. ev. egyház javára. Veszteség : 2. — Az ág. h. ev. 
nyereség más hitfelekezetekkel szemben: 2. 

E szerint folyó évi május havában az ág. h. ev. 
egyház vesztesége a római katholikus egyházzal szemben 
Magyarországon : 44, Horvát-Szlavonországokban : 3 ; ösz-
szesen: 47. Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben 
Magyarországon: 1, nyeresége Horvát-Szlavonországokban 
kettő; nyeresége: egy. Összes vesztesége tehát május hó-
ban : 46. Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. katho-
likus egyházzal szemben Magyarországon: 53, Horvát-
Szlavonországokban: 3, összesen: 56. Vesztesége más hit-
felekezetekkel szemben Magyarországon 2, Horvát-Szlavon-
országokban kettő, összesen 4. Összes vesztesége tehát 
május havában: 60. 

Kassa. Honiola István, 
ág. hitv evangélikus lelkész. 

Egyházmegyei közgyűlés. 
A VI. szab. kir. vár. ev. esperesség f. hó 11-én 

Lőcsén tartotta évi rendes közgyűlését Sinberger István 
főesperes és Benczúr Géza felügyelő urak társelnöklete 
mellett. A VI. szab. kir vár. egyházakból nagy számban 
összejött képviselők június hó 10-én délután látogatott 
értekezletet tartottak, melyen a közgyűlés fontosabb tár-
gyai előre megbeszéltettek és megvitattak. A gyűlés szo-
kásos gyámintézeti istentisztelettel vette kezdetét, melynél 
valóban párját ritkító és más gyülekezeteknek is példány-
képül szolgáló vallásos élvezetben részesültünk; ugyanis 
a Lőcsei női daloskar, Páter Kálmánné úrnő szép szóló-
jával, majd a vegyes kar néhány éneket oly gyönyörű 
előadásban mutatott be, mely nemcsak az előadóknak, a 
vezető Ormossy Károly karmesternek dicséretére, hanem 
a gyámintézeti istentisztelet emelésére is vált, melyért a 
buzgó kedves uri hölgyeknek karmesterükkel együtt e 
helyen is a legméltóbb elismerést és köszönetet nyilvání-
tunk, azon kívánsággal, hogy csak továbbra is oly buzgón 
ápolják az egyházi énekek gyakorlását és szép előadását. 
Ünnepi szónok Liszkai Lajos eperjesi lelkész volt, ki Luk. 
ev. 6. 34. verse alapján a gyámintézet céljait szépen fej-
tegetve, könyörületességre buzdította a nagyszámú hallga-
tóságot, melynek legynagyobb részét a lőcsei példás gyü-
lekezet buzgó hölgyei képezték. 

Az istentisztelet végeztével a templomban kezdetét 
vette a közgyűlés, melyet Benczúr Géza esperességi fel-
ügyelő szép beszéddel nyitott meg; Sinberger István 
főesperes előterjesztette a mindenre kiterjedő s az espe-
resség kebelében levő egyházak beléletét híven visszatük-
röztető évi jelentését, melyet a közgyűlés tudomásul 
véve, azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvetetni 
rendelte. 

Közalapi adókulcs szerint megállapíttatott az egy-
házak esperességi jaruléka. — A kerületi elnökség meg-



hívója kapcsán, kiküldettek az egyházmegyei képviselők, 
a f. évi augusztus hó 8—11. napjain Nyíregyházán tar-
tandó egyházkerületi közgyűlésre. Ezen képviselők az 
elnökségen kívül: Homola István kassai és Liptai Lajos 
eperjesi lelkészek, dr. Mikler Károly eperjesi jogtanár és 
dr. Valter Rezső lőcsei főreáliskolai igazgató, ezeken 
kívül többen jegyzőkönyvi kivonattal tanácskozási joggal. 
Elfogadta a közgyűlés a ker. nyugdíjintézetre vonatkozó 
bizottsági javaslatot ; az egyházkerületi ügyrend és taní-
tói képviseletre, a tanügyi rendtartásra vonatkozó szabály-
rendeleteket; az állami segély felemelése és a budapesti 
egyetem körében az államköltségen tervezett egy ág. h. 
ev. theológiai fakultásnak szervezésére vonatkozó bizott-
sági javaslatokat, s nem fogadta el a módosított lelkészi 
választási szabályrendeletre vonatkozó bizottsági javas-
latot, illetőleg e tekintetben mult évi határozatát újította meg. 

Elintéztettek a gyámintézeti ügyek, melyeknél egyrészt 
örvendetesen tapasztalta a közgyűlés, hogy az egyházak 
a gyámintézet nemes céljaira fokozott buzgalommal hozzák 
meg évente filléreiket, de másrészt sajnálattal tapasztalta 
azt, hogy a segélyre szorulók száma növekszik. Elintéz-
tettek a Gusztáv Adolf-egylethez, a br. Baldácsy féle alap-
hoz a segélyt kérő folyamodványok, s több folyó ügynek 
elintézésével a közgyűlés az esti órákban véget ért. Dél-
ben kedélyes közebéd volt s úgy itt, mint különösen a 
közgyűlésen jól esett -mindenkinek tapasztalni azt, hogy 
ezen legrégibb, majdnem négyszázados egyházi testület, 
esperesség életképes s nemes hivatást tölt be a felvidék 
nagy római katholicizmus tengerében. Nemcsak neve 
szerint, de tényleg is az esperesség kebelébe tartozó 
hat városi egyház hat őrtálló vára itt a felvidéken a 
protestantizmusnak. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Németország tudományegyetemein a folyó nyári 

félévben a hallgatók létszáma a következő: Berlinben van 
4994 rendes és 4252 jogosult hallgató. Münchenben 
4 2 5 7 + 1 9 5 , Lipcsében 3 2 7 0 + 3 3 1 , Bonnban 2 1 4 0 + 9 8 , 
Boroszlóban 1 6 2 1 + 8 0 , Erlangenben 1 0 4 2 + 1 8 , Freiburg-
ban 1 6 7 0 + 2 9 , Giessenben 8 1 4 + 3 6 , Göttingában 1307+80 , 
Greifswaldban 8 3 4 + 1 1 , Halléban 1 6 1 3 + 1 2 5 , Heidelberg-
ben 1462+106 , Jenában 7 3 2 + 5 1 , Kielben 9 0 1 + 2 6 , 
Königsbergben 7 9 4 + 5 2 , Marburgban 1 2 2 2 + 6 0 , Münster-
ben, 5 9 4 + 1 5 Rostockban 4 7 5 + 1 8 , Strassburgban 1 0 7 9 + 3 2 , 
Tübingában 1 5 2 5 + 3 5 és Würzburgban 1 2 1 4 + 2 7 rendes, 
illetve jogosult hallgató. Az összes németországi tudo-
mányegyetemeken tehát van mindössze 33,563 rendes és 
5707 jogosult hallgató. E létszámban 350 női hallgató 
foglaltatik és pedig Berlinben van 177, Bonnban 45, 
Boroszlóban 27, Erlangenben 4, Göttingában 29, Hallé-

ban 19, Heidelbergben 13, Kielben 8, Königsbergben 20 
és Marburgban 11 női hallgató. — Valóban facta lo-
quumentur ! Ezeket olvasva, csakugyan nem phrázis az, 
hogy Németország a tudomány hazája. 

A régi katonai térdeplési esetre [és ahhoz fűződő 
vitákra a 40-es években emlékeztet a paritás elvének 
ama gyakorlati megvalósulása, a melylyel máig is Bajor-
országban a protestánsok dicsekedhetnek. Luthardt »AUg. 
Ev.-Luth. K.-Ztg.« c. lapjának 26. számában azt olvasom, 
hogy míg a közlekedésügyi kormány a legnagyobb figye-
lemmel van a búcsújáróknak mérsékelt árú menetjegyek-
kel való ellátása tekintetében, addig következetesen mellőzi 
a protestáns utazókat p. o. missziói vagy egyéb egyházi 
gyűlések vagy értekezletek alkalmával. így a lourdesi 
zarándokolok ezerei állandóan mérsékelt árú menetjegyek-
ben részesülnek. De különösen botrányosan van keresz-
tűlvive a paritás elve Münchenben, a hol az úrnapi kör-
meneteken még a prot. hivatalnokok és katonatisztek is 
kötelesek megjelenni. A kath. Bajorország eme eljárása 
még szembetűnőbb módon nyilvánul nálunk magyarorszá-
gon. A vallásszabadság 5-ik évében máig sincs vallás-
szabadság, máig sincs paritás a felekezetek között. Máig 
is vannak állami (értsd kath.) ünnepek és istentiszteletek. 
Az állami dotációról nemis szólunk mely már égbekiáltó 
velünk szemben, kik 300 éven át honmegmentő és hon-
fentartó faktor voltunk Magyarországon. 

Oroszországban a cár a világbékét hirdeti, és még 
sincs béke birodalmának népei és vallásfelekezetei között. 
A szent zsinat ügyésze Podjedonoscev ép úgy üldözi a 
a lutheri vallásos egyházi mozgalmakat s az orosz egyház 
szabadabb irányú mozgolódásait, mint azelőtt. így a stun-
distákat és a duchoborzokat elkergette, a luth. lelkésze-
ket pedig börtönbe vetette 

Legtöbben Amerikába menekültek, hol az amerikai 
angol gyarmatok területein telepedtek le. Mintegy kétezren 
vándoroltak ki. s mint értesülünk, a kivándoroltakat újabb 
csapatok fogják követni. I. Miklós cár annak idejében e 
duchoborzokat a Kaukázusba szorította s máig is ott 
vannak a legnagyobb számmal. A duchoborzok hitrend-
szere következő 10 pontban foglalható össze: Imádják az 
Istent; tisztelik az emberi méltóságot önmagukban és 
másokban; gyermekeiket szeretetben nevelik; Istent, mint 
az élet és szeretet hatalmát imádják; az életet a haladás 
és tökéletesedés szempontjából fogják fel és mindenben, 
a mi létezik, a tökéletesedés fokozatait látják. Az élő 
lényt kímélik és minden emberben isteni lényt látnak. 
Teljes szabadságot kívánnak az emberi élet számára; sze-
rintök az ember létének alapja a gondolat — az ész 
hatalma, s végül hangsúlyozzák, hogy a társas élet az 
erkölcsi törvényre van alapítva. Az orosz köznép körében 
igen munkások és értelmesek. Azért üldözi őket az orosz 
kormány. És mégis a brutális af szolutisztikus Oroszország 
akarná Krisztus evangéliuma szellemében létesíteni »a 
békéU és »az emberekhez való jóakaratot« a népek és 
nemzetek között! Valóban Bismarckkal tartok e kérdésben^ 
hogy ilyen politikában csakugyan nincsen morál! 



Egyházi értekezleteket tartottak május, június és 
július havában sűrű egymásutánban ez idén is mindefelé 
Németországban. Igv a kiéli evang. szociális kongresszuson 
Kaftan berlini tanár az ev. egyháznak a szociális kér-
déshez való viszonyáról, Paulsrn tanár pedig a művelt-
ség ideáljának változásáról értekezett a szociális moz-
galommal való szerves összefüggésében. A kongresszust 
igen tekintélyes tudós emberek látogatták, és az azon beha-
tóbban megvitatott elméleti és gyakorlati kérdések igen 
magas színvonalon állottak. — Továbbá a szászországi 
>egyházi és lelkészi értekezlet« június hó 5. és 6-ik napján 
Meissenben ülésezett, a melyen annak 30 éven át volt el-
nöke: Fricke lipcsei egyetemi theol. professzor s a Gusztáv-
Adolf egylet központi elnöke állásától megvált s helyébe 
Bietschel lipcsei tbeol. tanár választatott. Előadást tartott 
Gurlitt drezdai tanár az egvbázi műemlékek megőrzésé-
ről és helyreállításáról, és kifejtette azt a gondolatot, hogy 
azok megszerzésénél nem annyira az izlés, mint inkább 
a helyi egyháztörténeti érdek a fődolog. Nem csak a 
szépet, hanem a vallásos kegyelettel megalkottat kell igye-
keznünk megtartani. — A másik napon Hartung lip-
csei lelkész a felekezetiségnek a nemzetiséghez való viszo-
nyáról értekezett és tiltakozolt az ellen, mintha a protes-
tántizmus »a germán keresztyénséggel,« a lutherizmus 
pedig »a német hittel« volna azonos — bár másrészt 
ő is elismerni volt kénytelen, hogy Luther reformációja 
alapján a német nép lett a protestantizmus hordozója. 
Hogy vájjon a német pápások valóban német hazafiaknak 
tekintendők-e, az más kérdés, Különösen Löber főegyházi 
tanácsos fejtette ki bővebben az utóbbi gondolatot. — 
Végül a lipcsei misszió is e tavaszon tartotta szokásos 
évi ünnepi közgyűlését Lipcsében, a melyen az ő áldásos 
munkásságáról és anyagi viszonyairól folyt a tanácskozás. 
Az 1898. évről szóló jelentésből megtudjuk, hogy a misz-
szióra szóló adományok összege 424 ezer márkát tesz, 
a melylyel szemben az évi kiadás a 460 ezer márkát 
haladta meg. Az indiai és az afrikai misszió-területek 
munkássága volt a közgyűlés főtárgya. Főleg az indiai 
misszió területein élénk ev. keresztyén élet észlelhető, a 
melynek iskolái és a trankebári szeminárium kiváló elis-
merést érdemelnek. A tanulók száma 6754, a benszülött 
misszionáriusok ki képzésére szolgáló seminárium tagjai-
nak száma 7. — Ezeket olvasva elszorúl az ember szive 
a mi elmaradottságunk felett. A gyakorlati élet és megél-
hetés ezer meg ezer baja fogva tartja a mi papságunkat, 
a melyen a kongruatörvény is csak részben fog segíthetni. 
Pedig a lelkészi értekezletek üdvös organumai a vallásos 
egyházi, és tudományos theologiai irodalmi élet föllendü-
lésének. így hát várjuk a jövőben a legjobbat! 

A nagypéntek megünneplésének a kérdése végre 
megoldást nyert Poroszországban. Úgy a képviselőház, 
mint az urak háza az evang. keresztyénség e legnagyobb 
ünnepét »általános polgári ünnepnek« deklarálta, de »a 
tömegesebb kath. vidékekre való tekintettel egyúttal annak 
mint munkanapnak való megítélését* is megengedte. 

i . . . . . . . . 
Poroszország tehát két mértékkel mér. »Általános ünnep-

napnak* jelzi a nagypénteket, és mégis »munkanapnak* 
kivánja azt tekinteni a kath. vidékeken. S csodálatos, 
hogy ezt a kettős jogi felfogást, mely bizonyára a centrum-
pártnak akart kedvezni, maga a kultuszminiszter kép-
viselte leginkább. Ez is egyik neme a mai porosz egyház-
politikának, mely lépten-nyomon kedvez Kómának és vak 
eszközének: a német ultramontanizmusnak. 

Berlin városának mai templomhiánya most sincs 
közelebb a megoldáshoz. Mirhach háró, főudvarmester 
áll az élén annak a templomépítési egyesületnek, mely e 
hiányon segíteni törekszik. E hiány az utolsó 18 év alatt 
csak növekedett. Míg ugyan 1880-ban csak 15 gyülekezet-
ben esett 25 főre egy hely a templomban, addig ma 
26 gyülekezetben jut estik 25 emberre egy hely a tem-
plomban, s míg 1880-ban csak 17 gyülekezetben 10 ezer 
lélekre jut egy lelkész, addig ma 29 gyülekezetben ilye-
nek az állapotok. A városi szinődus legújabb jelentése 
szerint Berlin. Schöneberg és Charlottenburg 1.743,972 
lelket számláló prot, lakosságának legalább 87 protestáns 
templomra volna szüksége, holott ma csak 52 prot. tem-
ploma van a német fővárosnak. Nevezett egyesület egy 
8 milliós kölcsön segítségével még 17 teleknek megszer-
zésére és ugyanannyi templomnak fölépítésére törekszik. 
Azzal i§ vádolják az 1892 óta fennálló templomépítési 
egyesületet, hogy kevésbé a gyakorlati egyházi, mint 
inkább az est hetikai érdekekre van tekintettel templom-
építési munkálkodásában, sőt Beyschlag is megengedi, 
hogy ez egyesület újabban kizárólag a Vilmos császár 
emléktemplom díszítésére fordította erejét s így a berlini 
templomszükséglet kérdése háttérbe szorult. így nem rég 
747 ezer márka évi bevételéből 270 ezret kizárólag az 
em'éktemplom díszítésére fordított. Annyi bizonyos, hogy 
első sorban nem monumentális emléktemplomok építése, 
hanem a templomhiány lehető megoldására van szük-
ségé Berlinnek, s erre kellene törekedni a templomépí-
tési egyesületnek is. Hiszen Berlin és a protestántizmus 
szoros összefüggésben van egymással Németországban. 

X I I I . Leó pápa újból encyklikát bocsátott közre. 
»Urbi et orbi* elrendeli, hogy az 1899. karácsony ünne-
pétől 1900. karácsonyáig terjedő jubileumi évben bűneikért 
teljes búcsú biztosíttassék azoknak, kik a római főbb 
templomokat látogatják. Hát ez régi dolog. A jubileumi 
évek története az egyháztörténetből eléggé ismeretes. De 
új dolog a csalatkozhatatlan pápa szájából annak a külö-
nös kegyelemakaratnak a kinyilatkoztatása, a melyet 
állítólag Krisztus urunk Róma számára biztosított. »J. 
Krisztus — úgymond az encyklika — egyedül Róma 
városát választotta annak a helynek, hol örök időkre áll-
jon fel az ő helytartójának trónusa, s a hol égi tanának 
a fényét, lelkiismeretesen és hamisíthatatlanul őrzik s az 
egész földkerekségre árasztják, a miért is a Krisztustól 
szakad el az, a ki a római hittől szakad el.* Ezt olvasva, 
önkéntelenül az a kérdés merül föl, hogy honnan vette 
a pápa e kijelentedét? Talán csak nem Jézusnak Pilátus 
előtt tett ama kijelentéséből, a mely szerint »az Ő országa 
nem e világból való« ? Vagy talán Péternek tett ama 



ígéretéből vette volna, a mely szerint »te vagy ama szikla 
stb.« ? Hisz ez az igéret az első pünkösdkor nem Rómá-
ban, hanem Jeruzsálemben teljesedett be. — Tudjuk, hogy 
János apostoltól van egy profetikus könyvünk, a mely-
ben a nerói üldözésekért Rómának elpusztulása van meg-
jövendölve (Apoc. 17 — 18. fej.). Talán innen merítette a 
pápa a maga kijelentését. De akkor azt kérdezzük, hogyan 
egyeztethető össze Rómának, mint misztikus Babylonnak 
megjövendölt elpusztulása ama állítólagos rendeltetésével, 
a mely szerint az »örök időkre helye és trónusa legyen 
Krisztus helytartójának«? Hiszen a szeretet tanítványá-
nak tudnia kellene valamit Krisztus ily állítólagos ren-
deletéről. E ponton tehát az encyklika valóságos abszur-
dumot. jelez, a továbbiakban ellenben »fanatikus gyűlöl-
ködésével* tűnik ki. A Rómába zarándokolok »teljes 
szívből kérjék az Istent az egyház felmagasztaltatásáért, 
az eretnekek kiirtásáért, a kath. fejedelmek egyetértéseért 
s a keresztyén nép jóléteért.* Figyeljük csak meg e kéré-
sek összefüggését. »Az egyház felmagasztaltatása* függ 
az eretnekek kiirtásától. E kiirtás viszont nem remélheti 
a hath. fejedelmek egyetértése, tehát világi hatalom nélkül. 
Az eretnekek természetesen mi protestánsok vagyunk, 
mert mi nem tartozunk »a keresztyén nép* közé. Az 
eretnekek kiirtása! A fanatikus hitgyűlölét e kifejezését 
a régi kuriális stylushoz szoktuk számítani épúgy, mint 
az ismeretes »haereticos pro posse persequar« Ígéretet a 
püspökök esküjében. XIII. Leó pápa azonban nem ok 
nélkül hozakodik elő e regi fegyverekkel. Gondoljuk meg, 
hogy a kath. neptömegek ev. felebarátaik és fejedelmeik 
kiirtására hivatnak fel a pápa által s ezzel mélyebben 
szivökbe vési azt a gondolatot, hogy mi protestánsok 
kiirtásra méltó eretnekek vagyunk. S korunk prot. álla-
mainak és fejedelmeinek egy szavuk sincsen ily türel-
metlen pápás kijelentésekre! 

Jutta mecklenburgi hercegnő — mint említettük — 
csupa politikából vőlegénye Daniló, montenegrói korona-
herceg kedvéért fölcserélte ősi ev. lutheri hitvallását a 
görög-keleti katholicizmussal. A mecklenburgi tartomány-
egyház papi státusának legmélyebb indignációja hatás-
talanul hangzott el. De van annak folytatása is. Mint 
olvasom, a konvertita hercegnő idősebb nővére egy gaz-
dag kath. grófhoz ment nőül, ki nem rég pénzért vette 
meg grófi méltóságát a pápától. >És ilyén leányai vannak 
egy német evang. tartományi püspöknek !« —jegyz i meg 
találóan Beychlag. 

De az idők jele az is, hogy Miksa, a pappá lett 
szászországi herceg, a bajor protestantizmus központját, 
Nürnberg városát választotta propagandisztikus buzgólko-
dása főhelyéül, s buzgalma mindenfelé a legmélyebb in-
dignátióval találkozik. Nincs a pápás telekvásárlásnak 
az a neme, a melylyel ő ne élne s a melylyel a feleke-
zetek közötti jó viszonyt az egész vonalon megbolygatja. 
Mindenfelé megfútta az ultramontán harci riadót a pro-
testantizmussal szemben. A prot. sajtó erős szavakkal 
ítéli el e herceghez nem illő hazafiatlan és tapintatlan 
eljárást, míg az ultramontán, sajtó neki dics-hyinnuszokat 

zengedez. A biztató csak az, hogy a szász király a korona-
örökös többi gyermekeikez ev. nevelőt fogadott, a melyért 
aztán az ultramontánizmus haragját vonta magára. . 

S végül az idők gonosz jele a redemptoristák ama 
imakönyve, a melyben Luther kéjencnek, VIII. Henrik király 
gyalázatos embernek és Kálvin vérszomjas inkvizitornak 
van föltüntetve. A szent szűztől várja az eltévedt juhoknak 
az egyedülüdvözítő pápás akolba való visszatérését. 

A német és svájci ó-katholicizmusnak nagy veszte-
ségei vannak. Ügy Melzer tanár, mint Weibel lucerni 
lelkész halála érzékenyen érinti az ó-kath. reformmozgalom 
ügyét. Lelkes híve volt az ó-katholicizmusnak mindkettő. 
Melzer kiváló filozóf. író, Weibel ellenben gyülekezetet 
alapított a svájci ultramontanizmus főfészkében, Luzern-
ben. Utóbbi rövid idővel halála előtt Rómában is megfor-
dult. Lelkesedett őskeresztyén dicső múltján, pápás jele-
nén azonban szerinte is megbizonyosodott ama olasz 
példaszó: Roma veduta, fede perduta. Egyebekben ör-
vendetesen halad az ó-kalholicizmus ügye, csak az anyagi 
eszközökben s főleg az alkalmas papi és tanítói erőkben 
nagy a hiány. A bonni »Paulineum« nem elégséges az 
erők produkálására, sőt napjainkban még a 6 ezer márknyi 
évi segélyt, is meg vonta tőle a Róma előtt minduntalan 
kapituláló porosz kormány. Az ó-kath. betegápolónők 
Bonnban, Essenben és Konstanzban legjobb hírnévnek 
örvendenek ev. körökben is. A mannheimi gyülekezetnek 
ma már 1900 lelke van, és a minap 20 ezer márknyi 
hagyományban részesült. A kattovitzi ó-kath. templomépí-
téshez maga a német császár 6 ezer márkával járult. 
Az osztrák »Los von Rom* mozgalomban is élénk része 
van a német ó-katkolicizmusnak. Csehországban számos 
az áttérők száma. Evang, szellemében mindinkább erősö-
dik az egész vonalam 

Dobsina. Dr. Szldoik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 

Esperességi -gyűlés . A mint lapunk tnás helyén 
bővebben olvasható a szabad királyi város esperessége 
a napokban tartotta Lőcsén közgyűlését. A fölolvasott 
esperességi jelentés szerint, az egyházpolitikai törvé-
nyek az egyház hitéletére nem voltak káros hatással. 
Elhatározták azután, hogy az esperességi költséget nem 
lélekszám, hanem az állami ado szerint fogják ki-
vetni. — A Nyíregyházán ez évi augusztus 8—11-dik 
napjain tartandó egyházkerületi gyűlésre négy tagot válasz-
tottak. A lelkészválasztás tervezetét nem fogadták el. 
Elhatározták, hogy a budapesti egyetem körében állam-
költségen tervezett theologiai fakultásnak szervezése iránt 
fognak folyamodni. Homola István esperességi jegyző 
lemondása által megüresedett állást Draskóczy Lajos eper-
jesi lelkészszel töltötték be. A gyámintézeti elnökség betöl-
tésénél Radványi István báróra szavaztak. 

A tiszavidéki ág. ev. esperesség közgyűlése. 
Nagyváradon a tiszavidéki ágostai evangélikus esperesség 



tagjainak nagy részvételével e hó 12-én tartotta meg köz-
gyűlését, melynek során szó esett az egyházpolitikai tör-
vényekről is, még pedig heves vita keretében. Többen a 
szónokok közül, rámutattak az egyházpolitikai törvények 
káros hatására, hogy a hitéletet gyöngítik s az egyház-
nak nagy anyagi veszteséget okoznak. Bartnyik esperes 
a többi közt fölemlítette, hogy a más felekezetbeliek nem 
küldik át a keresztelési adatokat, a polgári esketés óta a 
hívek nem fizetnek stólát s a lelkészek nagy része e 
miatt nélkülözésekkel küzd. Materny elnöklő főesperes 
fejtegette azután, hogy a törvények teljesen elszakították 
a kapcsot, mely a híveket lelkészeikkel egybefűzte és az 
anyakönyvek elvonása az egyháztól megsemmisítette a 
lelkészi befolyást. Még több hasonló szellemű fölszólalás 
után a közgyűlés kimondta, hogy szükségesnek tartja a 
lelkészek gyakori és buzgó érintkezését híveikkel és moz-
galmat fog indítani, hogy a lelkészek a közalapból segítséget 
kapjanak. Egyúttal sürgősen szükségesnek mondották ki 
új vallásos tankönyvek kiadását, hogy az alapján meg-
rendült hitélet ezzel is megerősödjék. 

I S K O L A . 

F i g y e l m e z t e t é s . A budapesti ev. ref. theologia-
akadémián a It-od évesek az alapvizsgálatot szeptember 
7-ik napján fogják letenni; ki ekkor le nem teszi, a Ul-ad 
évre fel nem vehető s intézeti jótéteményben nem része-
sülhet. 

A 111-ad évesek a tanító-képésítési vizsgálatot Nagy-
Kőrösön a tanító-képezdében augusztus 28. s következő 
napjain teszik le, jelentkezzenek ott a képezde igaz-
gatójánál. 

A javító- és pótvizsgálatok szeptember 8-ik napján 
tar ta tnak; a kik akkor le nem teszik a vizsgálatot, be 
nem iratkozhatnak s intézeti jótéteményekre s így kon-
viktusra sem számíthatnak. 

A jövő iskolai év szeptember 8-án délelőtt 9 órakor 
nyittatik meg a nagyteremben; az előadások szept. 9-én 
délelőtt 8 órakor kezdődnek; a konviktusi kosztozás pedig 
szeptember 8-án délben nvilik meg. 

A növendékek beiratkozása, illetve anyakönyvezése 
szept. 8-án lesz, a mikor minden növendék 3 frt nyugdíj-
járulékot, a törvénykönyvért 10 krt és az ú j növendék 
2 frt anyakönyvezési díjat fizet az igazgatónál. 

Az újonnan belépő növendékek a felvételért és jóté-
teményekért való folyamodványaikat szeptember 5-én 
délig adják be az igazgatóhoz (Kálvin-tér 7.); a később 
érkező folyamodványok a jótétemények kiosztásánál nem 
vétetnek tekintetbe. Régi növendékeknek nem kell folya-
modni. 

Az akadémia növendékei ingyen lakást, fűtést, ki-
szolgálást és ünnepi legációt, a konviktusban pedig leg-
alább féldíjért (havonként 8 frt), néhányan még nagyobb 
kedvezménynyel, ebédet és vacsorát kapnak. 

A bennlakó növendékek ágyneműről s annak mo-
sásáról maguk tartoznak gondoskodni^ 

Országos tornafe lügyelő . A jövő évi kultuszbud-
getben egy országos tornafelügyelői állást rendszeresíte-
nek. Célja, a tornaiigy szakszerű és higiénikus ellenőrzése, 
egyöntetű vezetése s fejlesztése. 

A t e s t i n e v e l é s érdekében. A magyarországi 
tornatanítók egyesülete közelebb emlékiratot terjesztett föl 
a kultuszminiszterhez, hogy a közoktatásügyi miniszté-
riumban szervezzen egy külön testnevelési szakosztályt 
és rendszeresítsen országos tornafelügyelői állásokat. A 
szakosztály feladata volna a torna-tanárkérdés megoldása, 
a tornatanárképzés fejlesztése s az általános és kötelező 
iskolai mérések statisztikaszerü kezelése. A tornafelügye-
lők végeznék országszerte a szakszerű ellenőrzést és ők 
ügyelnének föl a tornahelyiségek célszerű építésére és 
fölszerelésére. A minisztériumban most foglalkoznak ezzel 
a tervvel. 

EGYESÜLET. 

Taní tók Lippán. A délmagyarországi tanítóegye-
sület ez évben tartotta huszonharmadik közgyűlését Lippán. 
Majd 600—700 tanító és tanítónő gyűlt össze, a kik a 
közgyűlés megnyitásával kapcsolatban népünnepet rendez-
tek elnöküknek, Schenk Jakabnak, a ki 25 év óta van 
már a tanítói pályán. Számos üdvözlő táviratot kapott 
az agg tanító ez alkalommal, köztük Wlassics Gyula 
minisztertől. Az egyesület ezüst Írókészletet ajándékozott 
elnökének. A közgyűlés ezenkívül elhatározta, hogy a föl-
állítandó Tanítók-házában ezerforintos Schenk-alapítványt 
tesz. A gyűlésen több fölolvasást tartottak; a végén pe-
dig egy pedagógiai munkára kiirt pályázat diját Gochler 
Károly tanítónak Ítélték oda. Az egyesületnek nagy ér-
deme van abban, hogy a déli. Magyarországon most már 
minden tanító és tanítónő tud magyarul. 

Taní tók egy v é r t a n ú emlékére . A pesti ev. ref. 
egyházmegye tanítói kara július 26-án tartja meg Ocsán 
évi rendes közgyűlését, ebből az alkalomból ünnepséget 
rendez annak emlékére, hogy Hálás zy Károly, az alsó-
némedi-i ev. ref. egyház néhai tanítója vértanúi halált 
halt a szabadságharcban. Július 25-én délután választ-
mányi ülést, másodnap délelőtt kilenc órakor pedig egye-
sületi közgyűlést tartanak az új iskolában. A közgyűlés 
után istentisztelet lesz a református templomban, a hol 
Vargha László alsó-némedi-i ev. ref. lelkész mond emlék-
beszédet, a melyet alkalmi ének követ. Azután kivonul-
nak a temetőbe, hol Körtvélyessy László váci ev. reform, 
tanító mond emlékbeszédet, mire a szabadságharcos sírját 
megkoszorúzzák. Az ünnepséget Szabó Géza ócsai ev. ref. 
lelkész imája és a Szózat fejezi be. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* I s t en t i s z t e l e t a S v á b h e g y e n . A fővárosnak 

ezen a kies kirándulóhelyén, melynek lakossága külön-
ben főleg katholikus és zsidó, legutolsó vasárnap Moody 
András skót prédikátor lelkes munkája folytán kálvinista 
híveink egy része istentiszteletre gyűlt össze. Bizony nem 
voltunk igen sokan. Az Eötvös-villa első emeleti terme 
azonban mégis megtelt. Meglepetéssel hallgattuk Moody 
lelkész úr magyar imáját, melyet Szabó Aladár tartal-
mas és megható beszéde követett s különösen jól esett 
hallanunk, hogy az istentisztelet tartását folytatni fogják. 
Bizony szükség is van reá, mert különben a Svábhegy 
lakói közül azok, a kik hitünket vallották, jó formán el-
feledik, hogy valaha kálvinisták voltak s vezérül az élet 
utain nemesebb eszmények és kötelességtudás helyett nem 
marad más nekik, mint az önzés és élvezetek vágya. Ez 
pedig megelégedett és boldog életet nem fog nekik adni soha. 

* A dunántúli ág. ev. egyház felügyelője. A 
dunántúli ág. ev. egyházkerületben Radó Kálmán halála 
folytán megüresedett felügyelői állásra a mértékadó körök 
Gryöry Eleket szemelték ki, a ki mint az ág. ev. egyház 
egyetemes jegyzője 25 éven át tartó buzgó munkálkodá-
sával szolgálta egyházát és a ki az 1891—94. zsinaton 
is vezető szerepet vitt. 

* Tanítók k irándulása . A délmagyar országi tanító-
szövetkezet százhúsz tagja, mint nekünk Déváról irják, 
hosszabb tanulmányutat tett Hunyadmegyében. Első állo-
másukat Déván tartották, a hol Konez Domokos polgár-
mester nagy közönség élén szép beszéddel üdvözölte 
őket. A kirándulók nevében Sehenk Jakab elnök köszönte 
meg a szíves fogadást. Hangoztatta, hogy a délvidék hét-
ajku lakosságának képviseletében zarándokolnak a szép 
megye történelmi emlékeihez, hogy azokból lelkesedést 
merítve, a hazaszeretetnek még buzgóbb tolmácsolói lehes-
senek. A társaság Déváról Piskire utazott, hol a hon-
védemléknél ünnepet rendezett és koszorút helyezett az 
emlékre. Majd Hunyadi János lovagvárát s a hunyadi 
vasmüveket tekintették meg. Innen Petrozsénybe utaztak. 

* Új e g y h á z i felügyelő. A trencséni evangélikus 
egyházmegye Zay Miklós gróf, országgyűlési képviselőt 
választotta meg felügyelővé. A dunáninneni egyházkerület 
már két év előtt Zay Miklós grófot bízta meg a trencséni 
egyházmegye ügyeinek vezetésével, mert a pánszláv elnök-
séget elmozdította. 

* A debreceni ispotály-templom leégett. Debre-
cenből jelenti tudósítónk, hogy a debreceni hires évszá-
zados ispotály-templom, mely épp most volt renoválás 
alatt, leégett. E hó 18-án kigyuladt a templom tornya; a 
tűz hamar tova harapódzott s csakhamar lángban állott 
az egész templom teteje A magasban égő torony bevilá-
gította az egész várost, a rémes fényt még növelte a 
javítás alatt levő templomon fölállított állás égése, mely 
recsegés és ropogás közt omlott össze, millió és millió 
szikrát szórva szét rohanó esésében. A torony teteje tel-

jesen leégett és a lezuhanó gömb óriási súlyával bezúzta 
a templom cserépfödelét és átütötte a templom mennye-
zetét. A tűz a haranglábat csakhamar megemésztvén, 
elpusztította a harangot is, mely megolvadt, maradványa 
pedig alázuhant. Mos már a toronynak csak négy kormos 
fala meredezik az ég felé. Hogy mi okozta a tüzet, azt 
még eddig biztosan megállapítani nem lehetetett. Valószínű 
azonban az a föltevés, hogy a toronyban dolgozó mun-
kások közül valaki vigyázatlanságból vagy égő gyufát 
dobott valami gyúlékony anyagba, vagy égő cigarettától 
fogott lassú tüzet a farész, mely ki volt száradva. A tűz-
nél nem sérült meg senki. 

* Val lások conferenc iá ja fog ismét tartatni a 
jövő év május havában, ezúttal New-Yorkban. Majdnem 
az összes vallásos denominációk részt fognak benne venni. 
Egyedül a lutheránusok és a róm. katholikusok utasí-
tották vissza a meghívást. A dolog már annyira haladt, 
hogy az előkészítő bizottságot is megválasztották. Figye-
lemre méltó dolog, hogy az érdeklődést nem lehet valami 
erősnek mondani és inkább a világi férfiak óhajtják, mint 
a lelkészek. A konferencia gyakorlati célja lenne a val-
lásos lelkek egyesülése az erkölcsiség emelésére. (Cs.) 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. M. Dobs ina . Megkaptuk mindkettőt. Egyiket fel-

használtuk, a másik a jövő számban jön, esetleg két-
három-számos tárcát is kérünk. 

B. I. Budapes t . A cikket vettük. Nagyon köszönjük 
az értesítéssel együtt. A cikket a jövő szám hozza. 

H. I. Kassa. A kért helyre megküldjük a jelen számot. 

Pályázat műegyetemi hallgatóknak. A József-
műegyetem tanácsa műegyetemi hallgatók számára öt 
pályakérdést tűzött k i : a hidépítéstanból, a gyakorlati 
hidraulikából, a gépszerkezettanból, a kémiából és a ké-
miai technológiából. A pályadíj a kémiából 250 forint, a 
többi négy kérdés megfejtői száz-száz forintot kapnak. 
A pályázaton részt vehet minden műegyetemi hallgató, 
a ki az elmúlt iskolaévben a műegyetemen rendes hall-
gatónak be volt irva. A pályamunkák teljes névvel szep-
tember 30-áig adandók be. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium állami-

lag segélyezett főgimnáziumánál a jövő 1899/1900. tan-
évvel 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. k. miniszter úr tölti be. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés 
fokozatosan 1400, illetőleg 1600 frtra emelkedik, 250 frt, 
lakbér és öt 100 frtos ötödéves korpótlék. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerűleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésök és eddigi netaláni szol-
gálataik okmányokkal igazolandók, a kollégiumi főgimnázium 
igazgatósághoz címezve f . é. augusztus hó 15-ig küldjék be. 
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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 rendes tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak 
egy évi sikeres működés után fog állásában véglege-
síttetni. 

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 

pályázhatnak. 
Az állás f. é. szeptember 1-én elfoglalandó. Kelt 

Eperjesen, 1899. július 8-án. 
Dr. Schmidt Gyula, 

1—2 kollégiumi felügyelő. 

454/899. Ü. sz. P á l y á z a t . 

A brassói ág. h. ev. magyar egyházmegye kötelékébe 
tartozó Tatrang ág. h. ev. egyházközség papi állomására, 
a mely az eddigi lelkésznek nyuga'omba vonulása követ-
keztében megürült, ezennel pályázat hirdettetik. 

Miután a nyugalomba vonult lelkész halála napjáig 
élvezetében marad a rendes lelkészi jövedelem felerészé-
nek, a megválasztandó lelkész javadalma lesz: 1. lakás; 
2. az évi készpénzfizetés fele, vagyis 400 frt ; 3. a rétek 
és szántóföldek jövedelmének fele mintegy 50 frt; a 
tüzelőfa értékének fele mintegy 50 frt ; az egész stóla 
jövedelem mintegy 80—100 frt. 

A megüresedett lelkészi hivatal rendes esetleg utód-
lási joggal biró helyettes lelkészszel töltetik be. Minden 
esetben a teljes lelkészi fizetés fogja illetni a megválasz-
tandót a nyugalomba vonult lelkész elhalálozásának nap-
jától kezdve. 

A pályázati kérvények kellően felszerelve alólírott 
főespereshez az 1899. év augusztus 4-dikének esti 6 órá-

jáig beadandók. 
Kelt Brassóban, a brassói ág. h. ev. magyar egy-

házmegye 1899. júl. 12-dikén tartott közgyűléséből. 
Skita Mihály, Moór Gyula, 

egyházközségi felügyelő, főesperes, mint egyházi elnök, 
mint világi elnök. 

Pályázati hirdetés 
helyettes tanári állásra. 

A hódmezö-vásárhelyi ev. ref. főgimnáziumnál a 
rendes tanár betegsége következtében a történelmi és latin 
nyelvi tanszékre az 1899—1900. iskolai évre helyettes 
tanár kerestetik, kinek javadalma évi 800 frt fizetés és 
100 frt lakáspénz. 

A választásnál az ev. ref. vallásúak előnyben ré-
szesülnek. 

Az állás 1899. évi szeptember 1-én foglalandó el. 
A kellően felszerelt folyamodványok f . évi augusztus 

18-ig küldendő be nt. Szabó János esperes-lelkész úrhoz, 
mint a h.-m.-vásárhelyi ev. ref. egyháztanács elnökéhez. 

Hődmező-Vásárhelyt, 1899. július 20-án. 

Szeremlei Sámuel, 
a főgimnázium igazgató-tanács 

1 — 2 elnöke. 

160/1899. sz, P á l y á z a t . 

A h.-nánási hat-osztályú ev. ref. gimnáziumban az 
1899/1900-ik tanévre egy segédtanári állásra pályázat 
hirdettetik 1800 korona (900 frt) javadalommal, a lakbért 
is beleértve. 

Pályázhatnak oly ev. ref. vallású tanárjelöltek vagy 
tanárok, kik a magyar-latin, vagy latin-görög nyelv, esetleg 
a mennyiség- és rajzoló-mértan tanítására kellő előké-
születtel bírnak. 

A születési, képesítési, hadkötelezettségi és egészségi 
állapotot feltüntető okmányokkal kellőleg felszerelt pályá-
zati kérvények folyó évi augusztus hó 10-ig a h.-nánási 
ev. ref. egyháztanácshoz küldendők. 

A megválasztott állását folyó évi szeptember 1-én 
köteles elfoglalni s a tanév végéig el sem is hagyhatja azt. 

H.-Nánás, 1899. július 13-án. 
Benkő Lajos, Kállay Imre, 

ev. ref. lelkész-elnök. 1—2 főgondnok. 

Pályázat tornatanári állásra. 
Az államilag segélyezett rimaszombati egyesült prot. 

főgimnáziumban megüresedett tornatanári állásra pályá-
zatot nyitunk. 

A tornatanár kötelessége a főgimnázium összes osz-
tályaiban a tornászatot és t.ornajátékot heti 20 órán 
tanítani. 

A rendes tanár fizetése 800 frt és 200 frt lakbér 
s öt ízben 100 — 100 frt ötödéves pótlék az ezen intézet-
nél eltöltött hivatalos évek után. 

A helyettes tornatanár fizetése 600 frt és 200 frt 
lakbér. 

A megválasztott az országos nyugdíjintézetnek köte-
lezett tagja. 

Felhívatnak ennélfogva azok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy születési, végzett tanulmányaikat feltüntető 
bizonyítványokkal felszerelt kérvényöket f . év. augusztus 
hó 12-ik napjáig az igazgatósághoz nyújtsák be, mivel 
a később érkezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Csak prot. vallásúak pályázhatnak. 
Rimaszombat, 1899. július 8-án. 

Bodor István, 
2—2 igazgató. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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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 . 
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Előfizetési ára : 

Félévre: 4 frt SO kr ; egész évre : 9 frt, 
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Egyházunk jövője. 
Budapest. 

A magyar p ro tes tan t i zmusnak s első sorban 
Kálvin híveinek helyzetét Magyarországon eléggé 
i l lusztrál ják Ritoók Zsigmond »Nézetei«, Kiss 
Károly ügyésznek je len tése az egyházi adózás-
ról, a s ű r ű n közölt stat iszt ikai adatok s az a 
jel lemző tény, hogy Budapes ten tehát az ország 
első ekklézs iá jában a gazdasági bizottságot hatá-
roza tképes számban összehívni csak sürgős föl-
hívás nyomása a la t t és csak ha rmad ízben sike-
rült . A régi hit rohamosan apad, és ha fordula t 
nem áll be, szinte bizonyos, hogy szerte az or-
szágban, főleg pedig a fővárosban egy nemzedék 
múlva , alig lesznek mások, mint legfölebb név-
leges kálvinis ták. 

A szó kemény, talán sokan ellene fognak 
mondani , de azok, a kik nem elfogultak, a kiknek 
az igazság mindenekfölö t t való, azt hiszem, nekem 
adnak igazat. Beszélnek mentségül a század 
mater ia l izmusáról , az ál ta lános vallási közönbös-
ségré l és ebben sók tek in te tben igazuk is van . 
De mindez nem ment meg bennünke t attól a 
kegyet len al ternat ívától , hogy vagy dolgozunk, 
vagy pedig szét fogunk hul lani te l jesen. Tudom, 
hogy egynehányan , papok és nem papok m á r 
megkezdték a m u n k á t és tö rnek előre, nem tö-
rődve gúnynya l lenézéssel, a mi nekik bőven 
kijut. Munká juknak van is e redménye , csakhogy 
a mego ldandó föladatokhoz, a r eánk vá ró mun-
kához képest az, a mi tör tént , ugyan kevés. A 
magya r kálvinis tákat te t t re kel teni nem könnyű 
főleg mióta a h i te t lenségnek olyan szép palás tot 
eszeltek ki, elnevezvén a val lásunk iránt i érzé-
ke t lenséget tü re lemnek , h u m a n i z m u s n a k és tud ja 
Is ten minek. 

Hónapok óta törekszem egy fölvidéki ha jdan 
tel jesen kálvinis ta vá roskának kü lönben derék 
és buzgó vezetőit reábí rn i az akt iv vallási mun-
ká ra és a r ra , hogy ú j fegyverekkel á l l janak 
szembe az ú j veszedelmekkel . Lehe te t len , annyi 

tekintet , ké tség és aggodalom bán t j a őket, hogy 
semmiképen sem bírhatók reá. Ped ig el ismerik, 
hogy szebb és ideál isabb fö lada tokér t nem küzd-
hetnek. Nem haj landók reá még sem. Miér t? 
Mert a sokat dicsért haladás , emelkedés és civi-
lizáció mellett oda ju to t tunk , hogy nem azok 
a célok heví tenek bennünke t , melyekről elis-
mer jük , hogy a legnemesebbek, h a n e m mások, 
a melyek nemességével nem dicsekszünk ugyan, 
de a melyek mégis közel ál lanak sziveinkhez. 
Köte lességérze tünk legalább egyházunk i rán t 
el tompult , a p ro tes t áns önérzet e lhe rvadóban 
van. Nagynevű ősök ivadékainak házában ugyan 
h iába ke resünk egy könyvet , képet vagy bár-
mely emléket , mi a r r a muta tna , hogy h i tük re 
még t a r t anak valamit, a the is ta i ra tokat , Zola-féle 
regényt és másokat , rosszabbaka t még ennél is 
ta lá lunk eleget. Lesz-e, lehet -e ez máskén t ? A 
meddővé lett le lkeket b í r juk-e nemesebb mun-
ká ra kelteni ? Csak tő lünk függ, és meg fog vál-
tozni a helyzet, de erősen kell dolgoznunk. Elől 
kell já rn i a papságnak , csat lakozni fog hozzá a 
la ikus e lemnek java. 

Papságunk egészben véve eddig távol tar-
tot ta magát azoktól a mozgalmaktól , melyek ha 
profán forrásból e rednek is, a lka lmasak ar ra , 
hogy a vallásos érzülete t fejleszszék és az egyház 
erősí tésénél közrehassanak . Legyen szabad csak 
a vasá rnap i m u n k a s z ü n e t ké rdésé re utalni , a 
melyér t küzdve ezreket nye rhe tnének meg még 
a nagy városi pro le tárok közül is. E helyet t 
engednek létrejönni olyan ha tá roza toka t , mi-
lyet legutóbb a konvent a szabolcsi ké rvény 
t á rgyában hozott. Aztán ott lenne a ha rc 
az a lkohol izmus ellen, a mely nálunk is annyi 
bűnnek , családi viszálynak és becs te lenségnek 
oka és forrása . Mit te t tek, vagy szándékoznak 
el lene t enn i ? Hányan vet tek aktiv részt abban 
a küzde lemben, mely e té ren az ég és pokol, 
az emberek legjobbjai és legkapzsibb része kö-
zött folyik? 



Zsi l inszky E n d r é n e k bizony n incs igaza , 
ha azt hiszi, hogy ezen »egyen jogú anyag i hely-
zettel « l ehe t segí teni . 

Ha p a p j a i n k ma, a mikor r e á vol tak u ta lva 
kevese t t ö r ő d t e k a néppel , hogyan t ö r ő d n é n e k 
vele akkor , a midőn e lé rkez ik az a bo ldog álla-
pot, a m i k o r az adóh iva ta l m i n d e n hó e le jén 
k i a d j a h i ány nélkül fizetésüket. 

P r o t e s t á n s egyháza inka t a nagy v ívmányo-
kul oda ál l í tot t egyházpol i t ika i t ö r v é n y e k é le tbe-
l ép t e t é se ó ta az aggoda lom, szorongás , sőt n e m 
egy ese tben a l e m o n d á s szellője j á r j a át. S o k a t 
beszé lünk r e f o r m o k r ó l ós ped ig főleg ma te r i a l i s 
do lgokban . Kevesebben ha j l andók az akt iv ter-
mésze tű és n e m l a n k a d ó m u n k á r a a szel lemi és 
erkölcs i t é ren . P e d i g nem kétség , hogy a meg-
vá l tás t csak is ez ú ton é r h e t j ü k el. E g y h á z u n k -
nak, főleg e g y h á z u n k p a p j a i n a k bele kell nyúln i 
a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k közé is és a r r a töre-
kedni , hogy azok ke re sz tyén i é r t e l e m b e n oldas-
s a n a k meg. K ü l ö n b e n elvész a ta la j l ábunk alól. 

Bernát István. 

A rabszolgaság intézményének eredete és 
történeti fejlődése. 

George Bancroft >History of the United States* című könyvéből. 
(Folytatás és vége.) 

A spanyol k o r m á n y m e g p r ó b á l t a elpalástol-
ga tn i a b ű n c s e l e k m é n y t az ál tal , hogy megt i l -
to t ta oly n é g e r r abszo lgák behoza ta lá t , a kik 
m á r c s a l á d u k n á l neve l t e t t ek f e l 1 ós csak is azok-
nak e n g e d t e m e g a Nyuga t - Ind i ába való szállí-
t asá t , a k ikrő l t u d v a volt, hogy a ke r e sz tyén 
h i tben n y e r t e k ok ta tás t , — a m a z ü r ü g y alat t , 
hogy ezek s e g é d k e z h e t n e k a h i tben n e m z e t e k 
meg té r í t é sében . De a h i ábava ló ü r ü g y g y e i nem-
s o k á r a fel ke l le t t hagyn i ; m e r t h á t a ke resz tyón-
sógbe ve te t t hi t b ü n t e t t e s s é k ö rökös szo lgasággal 
a g y a r m a t o k o n ? És váj jon a vevő u t á n a nézne-e 
l e lk i i smere te sen a m u n k á s a i szüle tés i he lyének 
ós neve l t e t é sének ? Azonkívül , a c u k o r t e r m e s z t é s 
mos t s ike re sen m e g k e z d ő d ö t t ; s a rabszo lgaság-
nak m á r egybeál l í to t t r e n d s z e r é t nem soká ig 
t a r t o z t a t t á k v issza az u r a l o m r a levő férf iak két-
sógeskedése i . Maga F e r d i n á n d k i rá ly ö tven rab -
szolgát kü ldö t t Sevil lából , hogy az é r c b á n y á k b a n 
do lgozzanak ; ós mivel az volt a vé lemény, hogy 
egy n é g e r négy i n d i á n n a k megfe le lő m u n k á t 
k é p e s végezni , a közvet len r a b s z o l g a - k e r e s k e d é s t 
G u i n e a és Hispan io la közöt t egy k i rá ly i r e n d e -
let 2 s zab ta m e g s ezt i sméte l t r a n d s z a b á l y o k 
h a t á r o z o t t a n szentes í te t ték . a N e m t e r m é s z e t e s 

1 Herrera, VI. k., XX. tej. 
* Herrera IX., 5-ik fej. 
8 Irving: Columbus III. 372. 

dolog volt-e t ehá t , hogy Y. Károly, ez az ifjú-
sága te l j ében levő, kapzsi udva roncok tó l , körü l -
ve t t u r a lkodó , készségesen engedé ly t a d h a t o t t a 
F l e m i n g e k n e k a r ra , hogy n é g e r e k e t szá l l í t sanak 
át a g y a r m a t o k r a ? A jó indu l tú L a s Casas , a ki 
la t ta az ú j v i lág szülöt t lakóit , — m i k é n t a ha r -
ma to t — e l tünedezn i a spanyo lok kegye t l enke -
dései elől, a ki az ind ia iak i r án t é rez te m i n d -
azt, a mit csak lángoló kegyesség s a legtisz-
t á b b h i t té r í tő i buzga lom suga l lha t s a ki lá t ta 
az a f r ika i t t ö r h e t e t l e n test i é p s é g b e n 1 v i ru ln i 
Hispanio la égbol t ja i a l a t t : — v i sza té rve A m e r i -
kából , hogy véde lmezze a gyönge ind iánok ügyét , 
u g y a n a b b a n az e s z t e n d ő b e n , mely s z e m t a n u j a 
volt a néme to r szág i r e fo rmác ió p i tyma l l á sának , 
j avas l a tba hozta azt az u t a t ós m ó d o t , 2 mely 
sze r in t n é g e r e k e z u t á n r a is a l k a l m a z t a s s a n a k 
a m a nagyon e r ő s test i m u n k á k te l j es í t ésé re , 
me lyeke t egyedü l ők képesek e l i smern i . A Fle-
m i n g e k kapzs i sága m o h ó n m e g r a g a d t a az a j án -
lott e s z k ö z t ; a sevillai k e r e s k e d e l m i miniszté-
r i u m r ó l t udakozód tak , hogy h á n y rabszo lga l enne 
szükséges . F ö l m e r ü l t az az ind í tvány , hogy négy 
r abszo lga e n g e d t e s s é k m i n d e n spanyol e m i g r á n s 
r é s z é r e ; jól meghány t -ve t e t t s zámí t á s sze r in t a 
s z ü k s é g e s l é t számot n é g y e z e r r e becsü l ték . Ugyan-
a b b a n az e s z t e n d e n d ő b e n , a me lyben V. Káro ly 
egy h a t a l m a s expedíc ió ólén Tun i sz ellen vi tor-
lázott , hogy megfékezze a b a r b á r á l l amok t enge r i 
r ab l á sa i t ós f e l szabad í t sa a ke r e sz tyén rabszol -
g á k a t A f r i k á b a n : — nyil t t ö rvényes szen tes í t é s t 
ado t t az a f r ika i r abszo lga k e r e s k e d é s r e . A mórok 
v é t k e i é r t a n é g e r e k e n ál lot tak bosszú t ; s a n n a k 
nyolc éven át t a r t ó m o n o p o l i u m á t , h o g y é v e n t e 
négyezer r abszo lga szál l í t tassók N y u g a t - I n d i á b a : 
h a m a r o s a n m a g á h o z k a p a r í t o t t a La Bresa) a spa-
nyol u d v a r n a k egy kedvence , s az tán e l ada to t t 
a g e n u a i a k n a k , kik h a j ó r a k o m á n y a i k a t a p o r t u -
gáloktól vásá ro l t ák . Egy későbbi k o r s z a k b a n lesz 
a l k a l m u n k megf igyeln i egy, e m e jövede lmező 
m o n o p o l i u m r a vona tkozó egyezményt , a me ly 
önál ló részé t képezi egy eu rópa i k o n g r e s s z u s o n 
megá l l ap í to t t bókeegyezmónynek ; t a n ú s k o d n i fog 
e mel le t t E u r ó p a l e g s z a b a d a b b á l l a m á n a k u ra l -
kodója , a ki monopo l iumi j ö v e d e l m é n e k egy 
negyed ré szé t kö tö t te ki m a g á n a k ; ós e lénk t á r j a 
m a j d a m a monopo l ium b e n s ő k a p c s o l a t á t azzal 
a h á b o r ú v a l , mely első volt az A m e r i k a fe lszaba-
d í tásá t célzó h á b o r ú k s o r o z a t á b a n . E k k é n t t e h á t 
egy e l h a m a r k o d o t t jóakara t , az i gazság ra való 

1 Irving : Columbus. III. 370, 371. 
2 Irving: Columbus, III. 367—378. — Navarette : Introduc-

cion LVI1I., L1X. old. Herrera II., XX. fej. — Robertson: Hist. 
of. America III. — Gregoire. Apologie de B. Las Casas. in Mem 
de l'Inst. Nat. An. VIII. — Verplanck, in N. Y. Hist. Coll. III. 
4 9 - 5 3 és 1 0 3 - 1 0 5 11. 

3 Herrera, II., XX. fej. 



t ö r e k v é s b e n tú lzo t t buzga lom m e g k í s é r e l t e fel-
szabad í t an i A m e r i k a benszülö t te i t , egy más ik faj 
u g y a n o l y a n e l n y o m a t á s á n a k szen tes í t ése r évén . 
De h á t kapzs iság , nem ped ig h i b á s a l a p o k o n 
nyugvó j ó a k a r a t t e r e m t e t t e m e g a rabszo lga-
k e r e s k e d é s t , mely j e l e n t é k e n y fe j lődésnek indu l t 
m á r akkor , mie lő t t L a s C a s a s n a k az i nd i ánok 
v é d e l m é b e n t anús í t o t t k ö n y ö r ü l e t e s s é g e köz tudo-
m á s r a jutot t . Mél tányosság, 1 politika'"3 ós vallás, 
e g y a r á n t k á r h o z t a t t á k e k u f á r k o d á s t . S t ény-
leg, a pápa i b u l l á k n a k egész so roza ta biztosí tot t 
a po r tuga l lok r é szé r e a N y u g a t - A f r i k á v a l való 
k izá ró lagos k e r e s k e d e l m e t , de az Af r ika és Ame-
r ika között i r a b s z o l g a - k e r e s k e d é s t , — azt h iszem 
— a róma i szen tszék k i fe jeze t ten s o h a s e m szank-
c ionál ta . A r ó m a i egyház sze l leme nem t ű r t 
m e g olyat. Sőt X. Leó, — n o h a az ő gyönyö-
r ö k k e l te l t é lete , f ő p a p s á g á t s züne t né lkül i fa r -
s a n g g á a lak í tván , e l t o m p í t h a t t a a h u m a n i t á s ós 
igazság i rán t i é rzékei t , — úgy nyi la tkozot t , 3 hogy 
» n e m c s u p á n a ke r e sz tyén vallás, h a n e m m a g a 
a t e r m é s z e t is, a r a b s z o l g a s á g á l lapota el len 
kiál toz. Aztán III. Pál , ké t kü lön l e v e l é b e n 4 át-
kot m o n d o t t a z o k r a az e u r ó p a i a k r a , a k ik in-
d i á n o k a t vagy b á r m i m á s f a j t a e m b e r e k e t a szolga-
ság igá j ába ha j to t t ak . Ső t beve t t s zokássá vál t a 
spanyol h a j ó k r a nézve, —• a m i k o r felfedező u ta -
z á s o k r a kel tek , hogy egy-egy pap k i sé r t e őke t 
f igyelemmel , k inek j ó a k a r ó kö te l e s sége volt meg-
akadá lyozn i az ős lakók e l r abo l t a t á sá t . 5 A függe t l en 
A m e r i k a t ö r v é n y h o z á s a nagy n y o m a t é k k a l e m e l t e 
k i 6 azt a s ó v á r kapzs iságot , mely a n é g e r r ab -
szo lgaság a n o m á l i á j á t be levés te a s z a b a d s á g kellő 
közepébe . Ximenes, a F e r d i n á n d ós Izabel la nagy 
t ehe t s égű b i za lmas e m b e r e , a sz igorú, h a t a l m a s in-
kvizí tor , a komor , de bec svágyó f r a n c i s k á n u s , lá t ta 
a küszöbön álló veszede lme t és h a t á r o z o t t a n e l lene 
mondo t t a n é g e r e k beszá l l í t á sának Hi span io l ába 
a b b a n a m e g g y ő z ő d é s b e n lóvén,7 hogy a kedvező 
égha j l a t csak növe lné s z á m u k a t ós fö l té t lenül 
egy, s ike r re l j á r h a t ó l á z a d á s r a s e r k e n t e n é őke t . 
Egy nagy j e l e n t ő s é g ű v i s sa t é r i t é s e léggé t anús -
kodik az ő é l e s e l m ó j ó r ő l ; Hayt i , az első hely 

1 Inter dominum et servum nulla amicitia est; etiarn in pace 
belli tamen jura servantur. Quintus Curtius VII. k., VIII. fej. -
Jonn Locke hasonló meghatározást ad róla: >The perfect condition 
of Havery is the state of war continned between a iawful con-
queror and a captive.* — V. ö. Montesquieu de 1' Esprit des Lois 
XV. k., V. fej. a néger rabszolgaságról. 

2 L. : A. Q. Review, 1883. dec. a virginiai rabszolgaság 
következményeiről. 

8 Grahame: United States II. 18. — Olarkson : History of 
the Abolition of the Have-Trade I. 85. (amerikai kiadás). — Olark-
son I. 33, 3 4 — Herrera, II. k. XX. fej. 

4 L. a levelet: Remesal: Historie de Cbiappa, III. k., XVI. 
XVII. fej. 

5 T. Southey: West Indies I. 126. 
6 Walsh felterjesztése 306—342. Belknap levelezése Tucker-

rel, I. Mass. Hist. Coll. IV. 190-211 . 
7 Irving: III., 374, 376. 

A m e r i k á b a n , a melyik a f r ika i r abszo lgáka t kapo t t 
— az első volt a b b a n , hogy az a f r ika i ak szabad-
ságá t tűzze ki m a g a e lébe pó ldánykópeül . Rab -
szo lga -ke reskedós né lkül az a f r ika i faj nem hono-
sodot t volna m e g az ú j v i lágban. 

I f j . Zsoldos Benő. 

A német protestáns unió. 
A szász t a r t o m á n y e g y h á z mú l tko r i hal lei ev. 

szövetségi közgyű lése Beyschlag t a n á r n a k a mai 
29 n é m e t prot . t a r t o m á n y e g y h á z szo rosabb jogi 
egyes í t é sé re vona tkozó köve tkező le lkes ós való-
ban szükségessé vált i nd í tványá t fogad ta el egy-
h a n g ú l a g : 

»A n é m e t ev. t a r t o m á n y e g y h á z a k jogi egyesí-
tése k o r u n k egyik l e g s ü r g ő s e b b szükség le te . Szük-
ségessé teszik azt rész in t a kü l fö ldön élő n é m e t 
p r o t e s t á n s o k n a k közös egyházi gondozása , r ész in t 
az ev. h i tva l l á snak fe lekeze tközi ü g y e k b e n a 
b i roda lmi és á l lami h a t a l o m m a l s zemben való 
képvise le te , s rész in t végül az egységesebb egy-
h á z r e n d e z e t n e k és egyházsze rveze tnek az ev. 
N é m e t o r s z á g b a n való s e l o d á z h a t a t l a n n á vál t 
e g y e n g e t é s e ós lehe tő megva lós í t á sa . Ily n é m e t 
ev. egyház i s zöve t ségnek a fe l té te lé t az egyes 
t a r t o m á n y e g y h á z a k é r in the t e t l en a u t o n o m i á j a ké-
pezné a hi tval lás , t ö r v é n y h o z á s és k o r m á n y z á s 
k é r d é s e i b e n egya rán t . 

E közös n é m e t pro t . egyház i szöve tségnek , 
min t k o r m á n y z a t i ós képvise le t i h a t ó s á g n a k tör -
vényhozó és konzu l ta t ív j e l l egéné l fogva s z ű k e b b 
és t á g a b b o r g á n u m volna. Mindkét a l a k j á b a n 
nem c s u p á n az e g y h á z k o r m á n y z a t h iva ta los kép-
viselőiből, h a n e m főképen a zs ina t i lag szerve-
zett helyi gyü lekeze t ek s zabadon vá lasz to t t bizalmi 
fórfiaiból a l aku lna . 

E n é m e t prot . egyházi s zöve t ségnek ós o rgá -
n u m á n a k a m e g a l a k u l á s a a porosz t a r t o m á n y -
egyház veze tése mel le t t nem c s u p á n az e i senach i ér-
tekez le ten képvise l t t a r t o m á n y e g y h á z a k t ó l , h a n e m 
mindazok tó l vo lna m e g v á r a n d ó , a kik ez i rán t i 
szives k é s z s é g ü k e t az 1891- ik évi e g y e t e m e s 
zs ina ton j e l e n t e t t é k ki.a 

E nagysze rű ind í tvány t köve tkező gondo-
la tokka l indokol ja m e g Beyschlag: 

Alig s z ü k s é g e s külön j e l eznünk , mily nagy 
j e l en tő sége s a j ö v ő r e való ór iás i k i h a t á s a vo lna 
a n é m e t prot . t a r t o m á n y e g y h á z a k s zo rosabb egye-
s í tése g o n d o l a t á n a k , t e h á t a n é m e t pro t . un ió 
m e g v a l ó s u l á s á n a k az egész vonalon . Szerveze t i 
ak tus ró l , jogi egyesü lés rő l van itt szó. T u d v a -
levőleg az ev. e g y h á z b a n a jogi és szerveze t i 
é le t csak m á s o d r e n d ű je len tőséggel b í r a va l lásos 
szel lemi élet mellet t . E g y h á z f o g a l m u n k az, mely 
a h i tközössógben s a s á k r á m e n t u m o k szerez te -



t ésszerö kezelésében talál ja a lényegest, az egy-
ház jogi, szervezeti ós kormányzat i é le tében ellen-
ben csak annak segítő eszközét látja. E tekin-
te tben tel jesen el lentétes ál lásponton ál lunk a 
római egyházzal szemben. Itt a h ie ra rch ia i szer-
vezet s a vi láguralmi ko rmányzás a fődolog, a 
melynek a val lásos szellemi élet csak alá van 
rendelve. Ez alapon az ev. egyház 3Va század 
óta a nyuga t legelőkelőbb szellemi ha t a lmának 
bizonyult, s mégis máig s incsen egységes »ev. 
egyházunk« a szónak jogi é r te lmében véve, ha-
nem igenis van számos nemzeti ev. pa r t iku lá r 
egyházunk, a melyek jogilag semmiféle össze-
függésben sem ál lanak egymással . A bensőnek 
eme inkongruenc iá j ában rejlik a római egyházzal 
szemben a mi erőnk, de egyút tal a mi nyilván-
való gyengeségünk is, mer t alak és ta r ta lom, 
jogi és szellemi vallásos élet a legszervesebb 
összefüggésben van egymással s az egyiknek 
lazulása a másiké t vonja maga u tán . E ponton 
az ev. egyházfogalom jav í tás ra szorul, s annak 
fölismerése, illetve a német prot. egyház szer-
vezeti ós képviselet i egységének meg te r emtése 
ma már a német prot. i rányadó körökben el-
odázhat lan szükségnek van el ismerve. Hogy ilyen 
egységesí tésre való tö rekvésnek a helyi gyüle-
kezet fogalmából kell ki indulnia, a prot. egyház-
jognak legsarka la tosabb igazságaihoz tartozik, 
másrész t azonban az is bizonyos, hogy az egyes 
gyülekeze tnek vallásos egyházi élete minden 
independen t i sz t ikus törekvések mellőzésével az 
egyház egészével való szerves összefüggésében 
fejlődik csak ki egészségesen. 

E tekinte tben a német p ro tes tán t izmus már 
genezisénél fogva egy gyökeres h ibában szenved. 
E re formáció ugyanis , hogy a pápa, császár és 
a bi rodalom el ne fojtsa, a b i rodalmi r endek 
védelme alá menekül t , s az önálló szervezésre 
való törekvéstől e l tekintve megelégedet t az egyes 
t e r i t o r iumokban a legszükségesebb lé ta lakokkal . 
De még akkor is nagyobb volt a nemzeti-egyházi 
össze tar tozás Németországban , mint manapság . 
A bi rodalom birodalmi ügynek tárgyal ta az egy-
ház ügyét, s az evang. r endek a smalkaldi szövet-
ségben egységes p ro t e s t ánsoknak bizonyultak 
1529-ben, s egységes hi tval lóknak 1530-ban. Jöt t 
a nagy szakadás a luth. ós reform, között az 
or thodoxia korszakában , a melyet egyházjogi lag 
s ikerül t a nagy választófejedelemnek á th ida ln ia 
azáltal, hogy kieszközölte a westfáli^i békében 
a r e fo rmátusoknak , mint »az ágostai h i tval lás 
szövetségeseinek® birodalom jogi e l i smer te tésé t 
s lé t rejöt t a római e rőha ta lommal szemben az 
egységes Corpus evangelicorum. A német nem-
zet római szent b i roda lma régi bá lványának 
leclőlésével le kellett dőlnie az egységes ev. jogi 

közösségnek is, s az 1815-iki szegényes »Bun-
desfer fassung« a politikai pa r t iku la r i zmus szét-
ágazó medrébe terel te az egységes pro tes tán-
t izmust az egész vonalon. S ebben meghagy ta 
azt az 1871-ben létesült német birodalmi egység 
is. Az új birodalmi szervezetnek egyetlen pont ja 
sem volt tekintet te l a prot. megkötöt tségre , illetve 
szakadozot t ságra a római h ie ra rch ia i egységgel 
szemben. Bismarck h e r ceg geniál is poli t ikája 
fé l re ismer te azokat az előnyöket, a melyek a 
német császári b i rodalom szempont jából is a 
német p ro tes tán t izmus egységes jogi szervezé-
séből következnének. Canossai egyházpol i t ikája 
karöl tve j á r t a különleges par l ikular i sz t ikus prot 
egyházi é rdekek ápolásával és fejlesztésével. A 
német prot. egyházi unió gondola tának magas-
la tá ra ez a nagy pol i t ikus ós lánglelkű német 
hazafi soha sem tudott emelkedni . 

S ennek a német ev. egységnek, mint ideál-
nak mégis t anu lságos tö r t éne te van, úgy hogy 
e t é ren is a múl tnak egészséges hagyományain 
épülnek föl a je lennek megvalós í tandó eszményei 
és gyakorla t i egyházi követelményei . Mindenek-
előtt a szabad egyházi egyleti t evékenység 
messze tú lha lad ta a szövetségi szervezet által 
fé l tékenyen őrzött t a r tományegyházak határa i t . 
Az egyes t a r tományegyházak világi püspöki 
ha ta lma által eleintén bizalmat lanul fogadott 
Gusztáv Adolf-egyesületnek áldásos egységes ev. 
működésé t 1848. tavaszán az egységes német 
nemzet i evang. egyház eszméje követte, s az 
1 8 5 0 — 5 2 . években a porosz és wür t t emberg i 
királyok ha tha tós t ámoga tása mellet t lé t re jöt t a 
ma már sa jnosan elaggott ú. n. eisenachi kon-
ferencia, a melyen a német prot. t a r tományegy-
házak csaknem teljes számmal voltak képviselve. 
A német bibliai szöveg revíziója körül tel jesí tet t 
fá radozása még egyik l egmaradandóbb alkotása. 
Az ú j birodalmi szervezet megalkotása alkalmá-
ból Brückner apát , s a F lak-Hermann-fé le uniós 
a e r ában a porosz ta r tományegyház i egye temes 
zsinati r endeze t 19. §-a fáradozot t a német ev. 
egyháztes tek egységesí tése, vagy legalább tömö-
rü lése körül . A k u l t ú r h a r c áldat lan küzdelmei 
azonban nem engedték meg ez uniós tervezetek 
megvalósulását , s a mint a canossai egyházpoli-
t ika csaknem tel jesen kapi tulál t R ó m a előtt s a 
pápás vi láguralom épen a német prot. császári 
b i rodalomban ér te el t e tőpont já t sőt a német 
birodalmi egység ősi e l l ensége : a c e n t r u m p á r t 
a legnagyobb és legbefolyásosabb politikai pá r t 
lett Németországban, létrejött , igazán a 12-ik 
ó rában az ev. prot. é rdekek megvédésé re a ma 
már 120 tagot számláló »Evangelischer Bund«, s 
képviseli máig is ha ta lmas szóval nagyszámú kiad-
ványaival ós lelkes óvi nagygyűléseivel a n é m e t 



prot . t a r tományegyházak unióját. Ezek egyikén, 
a s tu t tgar t in épen Lechler apá t és lipcsei theol. 
professzor egy német ev. szövetségi te rvezete t 
te r jesz te t t elő, majd KaM egyházjogi t aná r egy 
német ev. b i rodalmi zs inatnak összehívása körül 
fáradozot t 1891-ben, mely viszont a berlini főegy-
házi t anács habozó maga ta r t á sán ha jó tö rés t szen-
vedett . Végül nap ja inkban megé lhe t tük a j e ru -
zsálemi német prot . t emplom fölavatása alkal-
mával az összes német prot. egyházkormányza tok-
nak egységes képviseletét , s mint tud juk , a német 
császár tel jesen a német ev. egyházegység szelle-
mében beszélt és cse lekedet t ez ünnepé lyeken , 
s ugyanaz t tette a ba jor ev. t a r tományegyház 
képviselője is. Sa jnos azonban hogy, e német 
ev. egyházi szövetség á b r á n d k é p e is csak fata-
morgánának bizonyult, a mi a kele ten különben 
sem szokatlan dolog. így há t ma a német prot . 
egyházi un iónak az eszméje az i roda lomra és a 
szabad szövetkezési t evékenységre van utalva. 
I rodalmi körökből legújabban Schmid w ü r t t e n -
bergi le lkésznek »az ev. egyház jogi helyzete 
Néme to r szágbana és Bamberg góthai főiskola-
tanácsos »a német ev. egyházi szövetsóg« című 
t a n u l m á n y a é rdemel emlí tést és komolyabb meg-
figyelést. 

E tör ténet i fe j tegetések u t án közelebbről 
a német p ro te s t áns t a r tományegyházak szorosabb 
tömörü lése szükségességének beha tóbb megvilá-
g í tásá ra té r át Beyschlag professzor. A német 
b i rodalmi egységnek egyik legszorosabb folyo-
mánya a német prot. t a r tományegyházak uniója, 
mely különösen a német politikai ós szociális 
kolóniákon ébredező német ev. d iaspora hat-
ha tósabb t ámoga tá sa szempont jából bizonyulnék 
be á ldásosnak. Ma az evangé l iumnak a keleten 
ós a német kolóniában való te r jesz tése ós anyagi 
t ámoga tása körül olyan quasi-féle főegyházi ható-
ságnak a berl ini porosz főegyházi t anács nőt te 
ki magát , s mint ilyen gyakorol ja is főhatósági 
jogai t ós köte lességei t — ha l lga tag e l ismeréssel 
a 29 német t a r tományegyház részéről . Miért 
nem részesü lhe tne e jogok és köte lességek gya-
kor lásában kölcsönösen a szász, hannovera i és 
w ü r t t e m b e r g i t a r tományegyház is p. o. a clar-es-
sa laami vagy római templomépí tés ós ev. egyház-
a lapí tás k ö r ü l ? Sajnos, az u tóbbi t is, a melyre 
pedig 300 ezer m á r k a jöt t össze közadakozásból , 
meg tud ták hiús í tani a legújabb porosz egyház-
pol i t ikának a pápás v i l águra lomra i rányuló te-
kintetei . A német p ro te s t an t i zmusnak külső egyház-
polit ikai képviselete t ehá t sürgőssé teszi a német 
prot . t a r t ományegyháznak szorosabb egyesülését . 

De szükségessé teszik azt, •— mint c ikkünk 
elején a rezolúcióban is é r in tve van — a belső 
egyházi fe ladatok is. Az istentisztelet , a nevelés 

ós oktatás , a fegyelem ós erkölcsiség, s a szek-
taság ezer meg ezer kérdése i számos re formot 
igényelnek, ós egységes német prot . megoldás ra 
szoru lnak . Az istentisztelet , az énekes könyv, az 
i rás szövege ós olvasás tek in te tében van ma 
bizonyos haj lam az egységesí tés felé a német 
pro tes tan t izmusban , a mely máskü lönben Rich-
ter egyházjogtana szerint igazán »a 29 német 
ta r tományegyház i és iskolai rendeze tek külső 
agg regá tumáná l a egyébnek al igha tekinthető . S a 
szégyenletes á l lapotnak minden tek in te tben min-
denben a német prot. egyházi gyakor la t i álla-
potok is megfelelnek. A ta r tományegyház i des-
po t ikus és absolut i s t ikus képviselet mellett alig 
van szava az ev. szervezet legelső a lapelvének, 
a helyi gyülekezetnek, s a sok konsis tor iál is 
gyámkodás ma oddáig vitte a dolgot, hogy a 
német egységes b i rodalmi szervezetnek még leg-
egyszerűbb egyházi folyományai t sem tud ták meg-
vonni Németországban Van ál ta lános német 
á l lampolgárságuk, de azér t ev. egyházi t é ren 
még máig is virágzik a régi külső szövetségi 
par t ikulár izmus. Máig sincsen — s ez valóban 
szégyenletes ál lapot — néme t ev. theol. egyházi 
kand ida tu ra , s nincs német ev. gyülekezet i pol-
gári jog, mi nélkül pedig egységes német prot . 
egyházi ós i rodalmi életről ós külső ós belső 
képviseletről szó sem lehet. Vannak ta r tomány-
egyházak, a melyeknek kebelében a porosz uniói 
egyház tagja helyet nem foglalhat, s a szűkebb 
lu the r i zmus ra vagy ká lv in izmusra á t té rn i kény-
telen. Sőt vannak [máig is theol. professzorok 
Er langenben , a kik a porosz d iákkal szemben 
nem tanús í t j ák a vallási t ü re l emnek azt a nemét, 
a melyet a XVII. században a nemesebb szivű 
és fölvilágosoclottabb é r te lmű lu the ránusok vagy 
re fo rmátusok tanúsí tot tak. Bizonyára e legendő 
ok a német pro t . t a r tományegyházak szorosabb 
tömörü lésé re ! 

Végül szüksége van a német ev. egyház 
jogi egységes í tésére annak az állami ha ta lomhoz 
ós a római egyházhoz való viszonyában is. A 
német prot . fe jedelmek a XVI-ik században az 
egyházkormányza t ta l együt t az egyház védelmét 
is vet ték át a papság támadása iva l szemben. 
Mihelyt t ehá t — mint az ma az eset — e köte-
lességót többé nem teljesítik, ezzel az ő egyház-
kormányzat i joguk is elesik. Ma az állami ha ta-
lom megtagad ja e prot. jellegét, ós annak he lyébe 
mindenü t t a ))paritásos« jel leg lép. De ez a 
))paritás«, mely a régi prot. állami pr inc íp ium 
helyébe lépet, mint Rössler találóan mondja , 
csak cím az állami védelem megtagad asa ra es 
és a római egyház e lőnyben részesí tésére . Avagy 
p a r i t á s - e az, ha a római egyházat a maga pá-
pájával és püspökeivel ú r n a k tekint ik Poroszor -



szágban , az evangé l i umi t e l l enben csak a la t t -
v a l ó n a k ? A b i roda lmi h a t a l o m pol i t ikai nagy 
h a t a l o m n a k tek in t i a r óma i egyháza t , mig az 
evangé l iumi t al ig veszi f igyelembe. S jól m o n d j a 
Kohl, hogy a p a r t i k u l á r i s t ö r v é n y h o z á s h a t á r o 
z a t l a n s á g a és egyen lő t l enségében k izá ró lag a 
r ó m a i e g y h á z n a k van h a s z n a P o r o s z o r s z á g b a n , 
a hol t. i. a polgár i t ö r v é n y k ö n y v a pápa ál tal 
i n sp i rá l t c e n t r u m p á r t r a való t ek in te t t e l emanc i -
pá l t a m a g á t a vallási és fe lekeze tköz i ügyek 
e l in tézésé tő l , és azoka t k izá ró lag a p a r t i k u l á r i s 
t ö r v é n y h o z á s t e r é r e u ta l t a . N e m volt neveze te 
sen oly egyház i központ i ins tan t ia , mely a pápa i 
Canis ius-bul la sz ida lmazása i t a r e fo rmác ió ra , vagy 
a n n a k ide jén a pápa i infal l ib i l i tás d o g m á j á t 
v i s szau tas í to t t a volna. S ma is s zükség volna 
ál lás t foglalni azokka l az u l t r a m o n t á n d o k t r í n á k -
kal szemben , a me lyekke l s em egy függe t l en 
n é m e t ál lam, sem ped ig egy egyen jogú ev. egy-
ház soha m e g nem békü lhe t . S z ü k s é g e s volna 
neveze t e sen úgy n é m e t ál lami, m i n t ev. p ro t . 
s zempontbó l e r é lyesen p ro tes tá ln i a r e d e m p t o r i s -
t ák v i ssza té rése , a j ez su i t a t ö r v é n y el tör lése , a 
római r e n d e k beözönlése , a prot . k o n v e r t i t á k 
ú j r a k e r e s z t e l é s e , a vegyes házas ságok megí té lése 
s a g y e r m e k e k e l r ab l á sa ellen az egész vonalon . 

Röv iden : a rég i c o r p u s e v a n g e l i c o r u m az 
ú j n é m e t b i r o d a l o m b a n u g y a n t ö b b é vissza n e m 
ál l í tható, mivel a fe lekezet i e l l en té tek többé nem 
a b i roda lmi r e n d e k r e t a r toznak . A n é m e t ev. 
egyházi jogok és é r d e k e k egységes képv i se l e t é r e 
azonban , vagyis oly központ i o r g á n u m r a , mely 
a fe lekeze tközi t ö r v é n y h o z á s és i gazga t á s dolgai-
ban a b i roda lmi és á l lami h a t ó s á g o k k a l s z e m b e n 
az ev. e g y h á z n a k jogosu l t é r d e k e i t h a t h a t ó s a n 
képvise lné , m a ép oly ége tő s z ü k s é g van, m i n t 
b á r m i k o r a 30 éves h á b o r ú óta. 

Hogy a n é m e t ev. e g y h á z n a k ez az egysé-
ges s ze rveze t e és képv i se l e t e mi lyen t e r m é s z e t ű 
legyen, e r r e nézve Beyschlag c sak az elvi je len-
tő ségű főbb do lgokra szorí tkozik. Ez az »ev. 
B u n d e s r a t h « u g y a n i s n e m á l lha t c supán , m i n t 
az e i senach i konfe renc ia , az e g y h á z k o r m á n y z a t o k 
képvise lő iből , sem pedig, min t Lechler a k a r t a , 
a ku l tu szmin i sz t e rek tő l , h a n e m kiválóan, min t 
Kohl hangsú lyozza , a t a r t o m á n y i g y ü l e k e z e t e k 
és zs ina tok s z a b a d o n vá lasz to t t bizalmi férfiai-
ból. A l e g n a g y o b b n é m e t t a r t o m á n y e g y h á z kor -
mányza t i képvise le té t , t e h á t a porosz t a r tomány-
egyházat , a mi t egyút ta l a n é m e t ev. c sászá r 
képv i se le té t megi l l e tné az e lnök lés joga, m í g 
e g y e b e k b e n az összes t a r t o m á n y e g y h á z a k kép-
viselőiből a l aku l t ez a n é m e t ev. » B u n d e s r a t h « 
vagy »bi rodalmi zs inat« ( a név itt m á s o d r e n d ű ) 
egyrész t k o r m á n y z a t i és képvisele t i , m á s r é s z t ped ig 
t ö rvényhozó ós t anácskozó j e l l egű fe lada tok meg-

o l d á s á r a volna h i v a t v a főleg fe lekezetközi ügyek-
ben az ev. h i tva l l ás s z a b a d s á g á n a k l egk i sebb 
é r i n t é s e nélkül . És ped ig a n é m e t ev. »Kirchen-
b u n d « a t a r t o m á n y e g y h á z a k kiváló férf iaiból 
volna mie lőbb mega lak í t andó , a me ly re vona t -
kozólag m á r Bichter, Lechler és Kahl fej tege-
t é se iben is igen bec se s a d a l é k o k k a l t a l á lkozunk . 

T e h á t N e m e t o r s z á g b a n az egyházi un ió léte-
s í t é sé re t ö r e k e s z n e k az egész vona lon . Mi is 
s zo rga lmaz tuk a n n a k idején több izben is az 
e g y h á z t á r s a d a l m i ós k o r m á n y z a t i uniót , ö r ö m m e l 
m u n k á l t u k D e b r e c e n b e n a t a n á r i uniót , s volna 
is m a egyház i roda lmi un iónk Magyarországon a 
»Pro t . I roda lmi Társaságcc-ban. De ezzel igen 
f á j d a l m a s t é r r e m e n t ü n k át, s a t tól t a r t u n k , hogy 
n é h á n y e l v t á r s u n k a t k ivéve az uniói gondola -
tokkal , a me lyeknek ped ig a h i t va l l á soka t nivel-
láló d o g m a t i k a i un ióhoz s emmi közük, m a h o l n a p 
— sa jnos — egyedül á l lunk ! Ta l án a n é m e t e k 
pé ldá j án fogunk többe t okuln i ós tanuln i . 

Dobsina . Dr. Szlávik Mátyás. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai órtesító'k. 
(Folytatás.) 

A miskolci ev. ref. főgimnázium. Szerkesztette 
dr. Kovács Gábor igazgató. — Bevezetésül az igazgató 
irta meg az iskola új épületének történetét és Kónya 
Ferenc tanárnak emlékezetét. Azután Kiss Lajosnak »A 
képzőművészetek kifejlődése Bajorországban« című érte-
kezése van közölve. A tanárkarban van 1 igazgató. 
12 rendes, 1 helyettes tanár, 1 tornatanár és 3 hitoktató; 
rendkívüli tárgyak tanításával foglalkozott 2 tanár. A 
tanárok irodalmi működéséről nincsenek az értesítőben 
adatok. Az iskola szertárai, úgy látszik, szépen szaporod-
tak ; kár, hogy az állománynak és értéknek kimutatá-
sai hiányosak. Volt az iskolának Kazincy önképzőköre, 
énekkara, zenekara, olvasó- és szakegylete, végre segély-
egyesülete, mely utóbbinak 260"82 frt vagyona és 
102'04 frt segélykiadása volt, ezenkívül 21 tanulónak 
kölcsönzött az egyesület 114 darab iskolakönyvet. Ösz-
töndíjul és segélyül sok tanuló kapott kisebb összegeket, 
a tápintézet jótéteményét pedig 6 tanuló élvezte, a kik 
kaptak élelmezést, mely célra a tápintézet 461 forint 
60 kr. segélyt adott. A tanulók száma volt a két 1. osz-
tályban 84, a VlIJ-ban 28, az I—VIII., összesen 9 osz-
tályban 411. Érettségi vizsgálatra jelentkeztek 51-en, 
kik közül jeles lett 2, megbukott 15 tanuló. A beiratási 
díj 5 frt, a tandíj az alsó négy osztályban 22 frt, a felső 
négy osztályban pedig 32 frt. 

A kúnszentmiklósi ev. ref. gimnázium »ErtesítŐ«-jét 
szerkesztette Szikszay Gusztáv igazgató és bevezetésében 
eszámol az adatokkal is. E szerint Bernáth Lajos h. tanár 



eltávozott s helyét Kis Ödön okleveles lelkész töltötte 
be. Az »Értesítő«-ből látjuk, hogy a királyné ő fel-
ségeért gyászistentiszteletet tartott az intézet. A növen-
dékek vallásos érzületének ápolására és szorgalmának 
fokozására nagy gond fordíttatott. — A tanulók maga-
viselete fölött úgy az iskolában, mint azon kivül nagy 
gonddal őrködött a tanári kar. Az egészségi viszonyok 
ápolása kifogástalan. Az intézetnek 5 rendes tanára, 
1 helyettes, 1 torna- és énektanára, két hitoktatója van. 
Az intézet I - IV. osztályának 56 ev. ref., 2 ág. ev., 15 
róm. kath., 19 izr., összesen tehát 92 növendéke volt. 
Ezek közül levizsgázott: jeles 9, legalább jó 28, elégséges 36, 
elégtelen egy vagy több tárgyból 19. — A tanszergyűj-
temény, szertár, felszerelés szaporodott. Segélyek és ösz-
töndíjak tekintélyes mennyiségben adattak. Beiratások a jövő 
évre szept. 5—7. napjain lesznek. Felvételi díj 2 frt, tan-
díj a helyb. ev. ref. tanulókért 8 frt, a többiekért 16 frt 
egész évre s fizetendő a nyugdíjalapra s az iljúsági könyv-
tárra még 3 frt 50 kr. 

A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye 
államilag segélyezett bonyhádi algimnáziumának értesítő-
jét közzéteszi Gyalog István igazgató. Az »Értesítőt« Róth 
Aladárnak »A török hódoltság terjedése Magyarországon 
1541—1566-ig< című igazán figyelemre méltó terjedel-
mes közleményével kezdi meg. Jelenti ezután, hogy felvett 
az intézet 145 tanulót s e szám az előző években beirat-
kozottaknál kisebb. Az apadás oka a szegény gazdasági 
viszonyokra s a tíz év előtti járványos betegségekre vezet-
hető vissza. A tanári testület négy rendes és két helyet-
tes tanárból állott; működött még három hitoktató és 
egy énektaníló. — A kötelező tárgyak közé felvette az 
a szabadkézi rajzot! (Mi jogon és mi okból ? kérdi a 
Szerk.) A növendékek egészségi állapota kifogástalan volt, 
a miben főérdeme van a tanári karnak, mert a növen-
dékek elszállásolása annak tudtával és hozzájárulásával 
történt. — A tanulmányi eredmény kielégítőnek mond-
ható s kedvezőbb, mint. volt az előző években. Ezt annak 
tulajdonítja az »Értésítő«, hogy ez évben nem volt túl-
zsúfolt az iskola. Ő felsége, Erzsébet királyné elhunytát 
meggyászolták s az istentisztelet napján emlékére ösztön-
díj-alapítványt létesítettek. Az intézet ösztöndíj-alapja 
350 frtra emelkedett. Az ifjúságot tandíj- és tápintézeti 
díjak címén 595 frttal segélyezte az intézet. Az ifjúsági 
segélyegylet 369 frtot adott segélyre. Az intézet nevelt 
144 rendes tanulót s beiratkozott 1 magántanuló. Ezekből 
elmaradt ö t ; a többi vallás szerint: ág. ev. 53, ev. ref. 
15, róm. kath. 47, gör.-kel. 2, izr. 23. Anya nyelve 79-nek 
magyar, 59-nek német, 2-nek szerb. Előmenetel szerint : 
minden tárgyból jeles: 8 ; legalább j ó : 3 0 ; elégséges: 
81 ; elégtelen: 21. A tápintézet teljes ellátást 67 frtért ; 

rész-ellátást (ebéd, vacsora és kenyérrészlet) 51 frtért ad. 
— A tandíj — beiratási, könyvtári és értesítő díjjal 
együtt — félévenkint 15 frt, ezenfelül még nyugdíjinté-
zetre 3 frt fizetendő a beiratáskor. — Tandíj-elengedésben 
és segélyezésben (ha a feltételek megvannak) a tanulók, 
valláskülönbség nélkül részesülnek. A beiratások szept. 

három első napján, a javító és felvételi vizsgák aug. 
31-én történnek. 

A Selmecbányái ág. hitv. evangélikus lyceum« Érte-
sítő «-jét közzéteszi: Jezsovics Károly igazgató-tanár. Kla-
marik János emlékezetének szenteli az első lapot, azután 
közli Vitális Istvánnak a Balatonról írt közleményét, a 
mely a Balatonra vonatkozó földrajzi ismeretek történelmi 
vázlata. — A tanári kart az igazgató, 11 rendes, 1 he-
lyettes tanár, 4 hitoktató és 1 zenetanár képezi. A tan-
nyelv természetesen — magyar s el kell ismerni, hogy 
az intézet derekasan megfelel a magyarság kötelmének; 
mert a növendékek egy része nem tudott magyarul s a 
harmadik negyedben már haladhattak a többiekkel. — 
A lyceummal kapcsolatos tanítóképzőben a növendékek 
a tantárgyat a V., VI., VII. és VIII. osztálybeli tanulók-
kai hallgatták. (Bibliai tót nyelvtan! Ez is van a tantár-
gyak közt; mi ez ?) Az intézet egyesületei, ú. m.: a »Ma-
gyar önképző (Petőfi) kör«, a »Gusztáv Adolf-féle«, a 
»Zenetársaság* figyelemre méltóan dolgoztak. — Az ifjúság 
valláserkölcsi nevelésére szigorú súlyt fektetett az intézet, 
egészségi állapotukra pedig nagy gondot fordított. 

Volt a lyceumnak az I—VIII. osztályban. 376 nö-
vendéke. Ezek közül vallásra nézve ág. ev. 179, ev. 
ref. 25, unit. 2, róm. kath. 121, izr. 49. Előmenetele: 
27-nek jeles, 51-nek legalább jó, 224-nek elégséges, 74-nek 
elégtelen. Volt az intézetnek egy III. oszt. leánynöven-
déke is, Heine Katica, a ki minden tárgyból »1« jegyű 
(jeles) osztálytályzatot nyert. 

Az érettségi vizsgálatokról majd a jövő évi értesítő 
számol be. 

A tanítóképzőnek az I., II., IV. évi tanfolyamban 
volt összesen 11 növendéke; a III. évfolyamon egyse. 
Az eredményről nem ad számot az értesítő. 

A lyceum élelmezőjében 172 tanuló nyert ellátást. Ebéd 
és vacsoráért 50 frt, csupán vacsoráért 20 frt, csupán 
ebédért 30 frt fizetendő. Tandíj 24 frt, zenedíj 20 írt, 
nyugdíj-járulék 3 frt. a tanítóképzősök tandíj fejében 
12 frtot, — élelmező díj fejében 24 frt fizetnek. A beira-
tások szeptember 1—3. napjain lesznek. 

A békési államilag segélyezett ev. ref. gimnázium 
értesítőjét közli Osváth Ferenc igazgató és bevezetésül 
adja az általa Erzsébet királyné gyászünnepén előadott 
beszédét, mely a hazafi és mély kegyelet hangján lett 
elmondva. Közli továbbá Nagy Lajosnak: »A protestáns 
iskolai dráma megalapítása*, és Pöcz Jánosnak: »Az 
akció a latintanításban« című tudományos értekezését. A 
lefolyt év nagyfontosságú az iskolára, mert ebben lett 
államsegélyről biztosítva s ez által biztosítva van az is-
kola jövője is. A szeptember 1-én megkezdett tanév első 
ünnepélye Erzsébet királyné emlékének volt szentelve, 
beszédet Osváth Ferenc igazgató tartott. A második ün-
nepélyt a növendékek hazafias szellemének ébrentartására 
április 11-én rendezték; ekkor Nagy Lajos tanár mon-
dott beszédet. 

A tanulók egészségi és erkölcsi állapota kedvező 
volt; vallási kötelmeiknek az összes felekezetben eleget-



tettek. Az intézetnek volt az I—VI. osztályban 76 ev. ref: 
5 ág. hitv. 34 rkath. 7 gör.-kel. 24 izr. összesen: 146 
növendéke; ezek közül 137 magyar, 3 német és 6 román 
nemzetiségű. Előmenetel szerint, jeles volt 36, elégséges 76, 
elégtelen 34. — A tanárikar az igazgató, 6 tanár, 4 hit-
oktató, 1 énektanító, 1 tornatanító és gyorsírótanító áll. 
A felszerelés, a vagyoni állapot tetemesen gyarapodott 
részint beszerzés, részint ajándékozás által. A könyvtár 
2437 önálló művet (3452 drb.), ezen felül egyéb mun-
kákból 4212 drbot tartalmaz. A vagyoni állapot 115,316 frt. 
értéknek felel meg. A jótékonyságból s jutalmakból tekin-
télyes összeg jutott a tanulóknak. A jövő évi beiratások 
szeptember 1—4. napjain történnek. Tandíj : helybeli 
keresztény vallásű tanulókért egész évre 4 frt, egyéb 
járulékok 4 frt 20 kr., — helyb. izr. tanulókért 8 frt, 
egyéb járulék 5 frt 40 kr. ; — vidéki tanulók tandíja 
valláskülönbség nélkül 20 frt, egyéb járulék 5 frt 40 kr. 
Magántanulók vizsgadíja 40 frt, ezen felül a tandíjat és 
a járulékot is kötelesek fizetni. 

A győri ágostai hitv. evang. népiskola értesítőjéért 
ki felelős, nem tudjuk, mert aláírva sehol sincs; csupán 
azt betűzhettük ki, hogy Benedek Vince és Gróf Endre 
tantestületi tagok adatai után készült. Volt 215 fiú- és 
246 leány növendéke, ezek közül ev. ref. vallású 4, róm. 
kath. 12, a többi ág. ev. vallású, kik a honszeretetben, 
a felebaráti szeretetben és az Isten iránti szeretetben 
neveltettek. Kitűnő eredménynyel vizsgázott 22, jelesen 
77, jól 132, elégségesen 105, elégtelenül 43. — Az iskola 
felszerelese elsőrendű, könyvtárára gond van fordítva. A 
jótékonyságot mutatja az, hogy 251 szegény tanulónak 
engedték el a tandíjat, 6 tanulót árvaházban neveltetett, 
6 szegény tanulót népkonyhán élelmezett. Tandíj a leány-
osztályokban és az első fiúosztályban félévre 1 írt, a 
többi osztályokban 2 frt. Kik először iratnak be 50 kr. 
beiratási díjat fizetnek. A beiratások szeptember t., 2., 4. 
és 5. napjain történnek. 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi soproni 
lyceum államilag segélyezett főgimnáziumának és bölcsé-
szet-theologiai főiskolájának értesítőjét közzéteszik : Poszvék 
Sándor theol. igazg.-tanár lyceumi igazgató, és Gombócz 
Miklós főgimn. igazgató. Az értesítő bevezetésül bemutatja 
Vojtkó Pálnak »A reformáció korának hangulata a magyar 
irodalomban* c. közleményét-. Ez a közlemény irodalmi 
és vallástörténelmi szempontból egyaránt értékkel bír. 
Csak egyben hibázik. Kisköltőknek nevezi: Magyari Istvánt 
Szkárosi Horváth Endrét, Tinódy Sebestyént, Farkas 
Andrást ; pedig hát nagy költők voltak ezek s ezért»nagy 
nemzeti hősök, a protestántizmus büszkeségei* ők, mint 
Vojtkó Pál mondja. — A lyceum mult évi eseményeit 
képezi: Erzsébet királyné emlékezete, a >Luther-társaság®, 
az »Egyet. evang. egyh. gyámintézet« évi közgyűlése ille-
tőleg az ezzel kapcsolatos vallásos esték. A tápintézet 
szabályai módosítottak: ezt szükségessé tette a szuppliká-
ció megszüntetése s az élelmi szerek aránytalan megdrá-
gulása. Módosíttatott az ellátási díj is, 60 frt maximális 
összegről 80 frtra emeltetett fel. De, hogy ez a módosítás 

a szegényebb tanulókat ne sújtsa, az eddig fentartott 
115 kedvezményes helyet még ötvennel szaporította s kimon-
dotta, hogy a 80 frt maximális díj csak azoktól követel-
hető, kiknek szülei jobb anyagi helyzetben vannak. A 
lyceumi könyvtár a jobb virágzás szempontiából a hazai 
múzeumok és könyvtárak orsz. felügyeletével megbízott 
közegek gondozása alá jutott. Az ifjúság egészségi viszo-
nyai a legkedvezőbbekké váltak, mi a különös felügye-
letnek tulajdonítható. A vallásosság és erkölcsiség külö-
nös gond alatt volt tartva. Változás a tanári testületben 
nem történt. 

A főgimnáziumot 1 gazgató, 12 rendes tanár, 1 he-
lyet es, 1 rendkívüli tanár és 2 hitoktató vezette. Rend-
kívüli tárgyak is taníttattak, ú. m. francia nyelv, szabad-
kézi rajz, műének, gyorsírás, egészségtan. Érettségi vizs-
gálatra jelentkezett 56, szóbelire bocsáttatott 54, ezek 
közül jejesen érett 2, jól 14, egyszerűen 22 tanuló, 10 
javító-, 2 pedig ismétlő vizsgálatra utasíttatott. Az érett 
ifjak közül 4 a theologiai, 4 a bölcsészeti, 12 a jogi, 3 az 
orvosi, 7 a mérnöki, 1 a vegyészi, 1 az erdészi, 4 a hi-
vatalnoki, 6 a katonai pályát választotta. A főgimnázium 
I—VIII. osztályába felvétetett 479 tanuló, vizsgálatot tett 
460, és pedig jeles eredménynyel 40, jó eredménynyel 98, 
elégségesen 267, elégtelenül 53. Vallásra nézve a tanulók 
közül ág. ev. 394, ev. ref. 18, izr. 28. 

A bölcsészet-theologiai főiskolát az igazgató, 2 lel-
késztanár, 4 rendkívüli tanár vezette. Hallgató volt az I. 
évfolyamon 8, a II-ikon 6, a Ili-ikon 4. Ezekközül táp-
intézeti volt 15, segély- és ösztöndíjas 17. Golloquiumok 
a két félév végén tartattak. Alapvizsgálatra jelenkezett 
5 hallgató, ezek közül 1 jeles, 2 jó, s 1 elégséges ered-
ménynyel állta meg helyét, 1 pedig javító vizsgálatra uta-
síttatott. A Ilí-ik évfolyamot végzett hallgatók tanulmányai-
kat külföldi fakultáson kénytelenek folytatni, mert a lyceum-
nak IV. évfolyama nincsen. 

A tanuló ifjúság öntevékenysége dicséretes. Az ifjú-
sági »Magyar Társaság*, a »Főgimnáziumi Gyorsíró-kör* 
a »Theológiai Önképzőkör*, a »Zenetársaság*, mind meg-
tette a magáét. Ösztöndíjakban kiadott a lyceum 6370 frt 
3W krt. A tápintézet 356 tanulót látott el és pedig ingye-
nesen 21 ifjút, díjengedménynyel 147 ifjút 7754 frt kia-
dással. Egyéb jótétemények értéke 11.333 frt. 

A főgimnáziumban a beiratások szeptember 1-én 
kezdődnek s tart 4-ig; érdekükben áll azonban a szülők-
nek, különösen az első osztályba adni szándékozóknak, 
hogy szept. 1-je előtt írásban jelentkezzenek, — mert 
törvény értelmében 60-nál több egy osztályba fel nem 
vehető. A tandíj egyéb járulékokkal az I. félévben 21 frt 
a II. félévben 10 frt. — A megfelelő lakások jegyzéke 
az igazgatói irodában található. A bölcs, theol. főiskolá-
ban a beiratás szept. 1—8. napján lesz. Tandíj és egyéb 
díjak az I. félévben 14 frt 55 kr., a másodikban 8 frt. 
— A tápintézetbe való kedvezményes felvételhez szüksé-
ges a megelőző iskolaévről szóló bizonyítvány, szegény-
ségi bizonyítvány, az illető lelkész ajánlólevele, melyben 
a folyamodó család állapota részletesen feltüntetve legyen. 



A államilag segélyezett mezőtúri ev. ref. főgimná-
zium értesítőjét közli Fehér Lajos igazgatótanár. Kitűnik 
ebből, hogy az 1898/99. tanévben beíratott összesen 
294 tanuló. Vallás szerint ev. ref. 175, ág. ev. 3, róm. 
kath. 39, gör.-kel. 1, izraelita 53. Ezek közül vizsgát 
állott 262; és pedig jelesen: 8, legalább jó : 31, elégsé-
ges : 150, egy vagy több tárgyból elégtelen: 73. — Az 
érettségi vizsgálatot 14 tanuló közül 9 tanuló állotta ki, 
jól éret t : 2, éret t : 7. Ezek közül 1 a vasúti, 3 mérnöki, 
3 a jogi, 1 a tanári és 1 az orvosi pályát választotta. 
Az ifjak egészségi állapota tűrhető. Magaviselet dolgában 
kifogásolni való nincs; mert a statisztika szerint jómaga-
viseletű 195, szabályszerű 61, kev. szabályszerű 4 tanuló 
volt. Ez a tanév végeredménye. 

Maga a tanév következőleg folyt le. A tanári kar 
már az év elején nehézségekbe akadt, azért, mert rész-
ben változás történt, részben pedig egy-egy tanár külön-
böző okok miatt akadályozva volt huzamosabb időre 
pedagógiai hivatása teljesítésében. E miatt megtörtént az 
is, hogy egyes dolgokra a kitűnőbb tanulók közül állandó 
díjas segéd alkalmaztatott. A tanári karnak ily körülmé-
nyek között terhes feladata volt s igazán méltányolni és di-
csérni kell a kielégítő eredményt, mit ily nehéz helyzetben 
elértek, annálinkább, mert a tanári kar gondja sokfelé kitért 
jedt, megoszlott. A gondok nagy részét képezte az is, hogy a 
szülők nevelési rendszere teljesen ellenkezett a pedagógia 
elveivel; mit igazol az, hogy évközben az intézetből ki-
lépett 23 növendék többsége azok csoportjában van, kiknél 
a munka, rendszeretet, az erkölcsi, polgári élet, legfőbb 
elve majdnem egészen hiányzott. A tanári kar hazafias 
és vallásos mozgalmakkal igyekezett segíteni a bajon. 
Tartott iskolaünnepélyeket; ilyenek voltak: Erzsebet ki-
rályné emlékének gyászünnepe; beszédet mondott: Vékony 
Sándor. A reformáció ünnepélye. Március 15-ike. Áp-
rilis 11-ike. Ezenkívül több torna- és hangverseny. 
Ösztön-, jutalom-, és pályadíjat kiosztott az intézett 1416 frt 
97 krt. A gimnázium évi föntartására 7000 frtot szavazott 
meg a törvényhozás. Könyv- és szertár szép gyarapodást 
mutat. A tanári kar 13 tagot számlál és két hitoktatót. 
Az Önképzőkör buzgó munkásságot fejtett ki. Az ifjúság 
segélyző egyesület 309 frt 43 krt adott k i ; maradt va-
gyona : 2986 frt 68 kr. A tápintézet köztarfásában része-
sült 40 tanuló. A tápintézeti tagok számának maximuma: 
60, kik közül hárman 20—20 frtot, heten 40—40 frtot, 
negyvenketten 70 — 70 frtot s a teríték használatáért 
5 0 — 5 0 fizetnek. A benlakók száma legfeljebb 30 lehet. 
A jövő évre beiratkozni szeptember 1—4. napjain lehet. 
A vidékiek 2 frt felvételi — s egész évre 24 frt tandíjat, 
a helybeliek összesen 10 frtot fizetnek. Különböző címe-
ken fizetni kell minden tanulóért 4 frt 65 krt., Ki kell még 
emelnünk — mit legelőször kellett volna tenni — a 
beszédet, melyet Faragó Bálint tanár mondott el b. Kiss 
Sándor, Bede Lajos, és Bodolay László arcképének le-
leplezésénél; és Borsos Károly fordítását Demosthenes 
Ill-ik filippikájáról. Mindkettőt közli az »Értesítő*. 

(Folyt, köv.) Alfa. 

T Á R C A . 

A kolozsvári ref. szeretetház. 
/ Elvégre a megvalósulás stádiumába lépett az a nemes 

eszme, mely a református lelkészek árváinak otthont 
kiván teremteni. Az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek, az 
egyetemes konvent támogatásával létesült szeretetháza folyó 
év szeptemberében megnyittatik. Jóval szerényebb kere-
tekben van ugyan mostan tervezve ez a megnyitás, mint 
volt ezelőtt bármikor, de talán a megnyitása nehézségé-
ről s akadályairól sem voltak eddig az egyház férfiai 
annyira tisztában, mint most. Ha mégis sikerülni fog az 
első lépés, talán épen azért fog sikerülni, mert a költség-
előirányzat egyenlegét abból a forrásból remélik kinyer-
hetni, mely nem számokkal, hanem érzelmekkel dolgozik. 

Igazán tanulságos ennek a kolozsvári szeretetháznak 
a története, bár még valójában története nincs is. 

Az 1894. év márciusában Nagy Domokos, a küküilői 
egyházmegye jegyzője, egy indítványt adott be az egyház-
kerületi közgyűléshez, melyben egy, az erdélyi evang. 
ref. egyházkerület kötelékébe tartozó papok árva fiú-gyer-
mekeinek az elzülléstől leendő megmentésére Árvaház 
létesítését javasolja. Az indítvány a megvalósíthatásra 
vonatkozó jelentéstétel végett az igazgató-tanácshoz téte-
tett le. 

Alig telt el egy év, már készen volt a tervezet. A 
kerületnek fáradhatatlan püspöke, ki egyik alkotására épen 
ezen a gyűlésen tette reá a koronát, már is teljes erővel 
fogott a másik, talán rokonszenvesebb, talán kegyelete-
sebb és nemesebb feladatnak a megoldásához. Az évi 
költségvetési tervezet 37 frt felesleget mutatott, az épület 
költségeinek fedezésére pedig jótékeny sorsjáték engedé-
lyeztetett a pénzügyminisztertől, mely engedélyért már 
akkor, egy budapesti bankár 50,000 frtot ígért volt. — 
A szeretetház kilátásai, — teljesen objektív szemmel Ítélve 
meg a dolgot — azóta nem voltak olyan kedvezők soha, 
mint az első tervezet alkalmával. Mert ha a sorsjátek-
engedély cessiójáért remélhető összeget figyelembe nem 
veszszük is, — tekintve, hogy a kerületnek úgy is volt 
egy 20—30 személy befogadására alkalmas háza e célra 
— csak épen meg kellett volna maradni az első tervnél, 
az 1896. évvel életbe léptetni s ma már virágoznék az 
intézet. 

De egy baj mégis volt. Egy ember dolgozott és a 
sok száz meg száz ezt is kivánt, azt is kivánt. Nem volt. 
jó, hogy csak fiú-árvaház lesz: legyenek oda leányok is 
felvehetők. Természetesen ez már nagyobb helyiséget, 
nagyobb felügyeletet igényel s így költségesebb is. 

A több szükség újabb jövedelmet követelt. A kerü-
leti gyámintézet vagyona szemeltetett ki e célból. Szükség 
is volt reá, mert a sorsjáték időközben nem volt finan-
cirozható, de meg a kettős árvaháznak díszesebb épület, 
majd a szeretetházzal kombinált kolozsvári millennáris 
templom és papilak felépítése is terveztetett. A terv nőtt, 
nagyon nagygyá lett s a fentartás eszközei pedig nem 
tartottak lépést, sőt a gyámintézeti tőke tervezett átuta-
lása a jogigénynyel biró lelkészek sorában nagy resen-
sust keltett. 

A díszes épület telkestől együtt 51,000 frt költséget 
igényelt, mely már egyedül a sorsjáték jövedelméből fe-
deztethetett. Ügyde a sorsjátékot nem lehetett fmancirozni 
s házi kezelésbe kellett venni. A jövedelmek közül egyet 
törölni kellett az országos gyámintézet létesülése folytán, 
egyet azért, hogy az intézet bővíttessék s egyetemes jel-



legüvé legyen s így a konvent s esetleg az egész magyar 
ret. papság támogatását is megnyerje. Ezek helyett újabb 
kombinációk vétettek fel. A konvent meg is szavazott 
10.500 frt segélyt, évenként 32 éven át 510 frt kamat 
alakjában. De már az egyházkerületi gyámintézet tőkéjé-
nek felhasználásától el kellett állani és később az összes 
ref. papság kötelező tagsági hozzájárulása is hiú remény-
nyé változott. 

Alig maradt valami jövedelem. De a telek megvé-
tetett, az épület felépült s költségeit a sorsjáték nyeresé-
gének reményében előlegezte a kerület közpénztára. Csak 
hogy a sorsjáték nem sikerült; az egyházkerület anyagi 
viszonyai is megingottak s így befektetésének kamataira 
szüksége lett volna, ha lett volna honnan megtéríteni. 

Ebben az állapotban, jövedelem nélkül és nagy 
adóssággal találta a szeretetházat a f. évi egyházkerületi 
közgyűlés, mely kimondotta, hogy az épületet minden 
áron értékesíteni kell, mert tőkéjét nem hevertetheti. 

De lehet-e azt az épületet minden áron értékesíteni? 
A konvent adja a megígért segélyt. Az egyházkerület 
hálás kegyelettel csügg a nagy tervező emlékén s ezt 
nem mutathatja ki azzal, ha bérháznak adja ki a helyi-
séget. A sorsjátékkal bejárluk a kontinens, sőt Angliát is 
és mostan, mikor a beszámolás megtörtént, bar ez nem 
fényes eredményt mulat ugyan, de mégsem mondhatjuk, 
hogy most már nem csinálunk Szeretetházat. 

Mint mondám, az első tervezet a legszerencsésebb 
volt. Kis keretben, kisebbszerfi igényekkel és kevesebb 
költséggel járt. Ehhez kell tehát lehetőleg visszatarni; de 
a mennyiben ma már az építés és felszerelés, és főleg 
ezeknek költsége nagyon is kibővítették az első keretet: 
a felesleget, illetőleg a hiányt rokon eszme és céllal kell 
kitölteni. 

így merült fel a gondolat, hogy a Szeretetházat, 
bárminő csekély kezdettel is, meg kell valósítani s a mel-
lett, — a mire főleg Kolozsvárt égető szükség van — 
leányinternátussal kell kapcsolatba hozni. 

Maga a nagy tervező is foglalkozott már ezzel a 
gondolattal, de az ő lelke sehogy sem tudott a nagyobb 
szabású alkotások regiójából a lassú és apránként fej-
lesztő, építő munkásság köznapiasságába leszállani Pedig 
milyen előszeretettel csüggött a Szeretetház megvalósítá-
sának gondolatán! Még általános örökösévé is ezt az 
intézetet tette. De h iába! A sasszárnyakat is levonta a 
— nincs. 

Mostan ott állunk a félben maradt nagyszerű kez-
deményezés tovább építése előtt. Nem tudjuk Szász Domo-
kos koncepcióját megvalósítani egyszerre, de taláu lassan-
kint a sok százan elvégzik azt, a miben az atlaszi vállak 
kifáradtak. Talán — mondom, mert a feladat nem kicsiny. 
Egy reménység bíztat, a melylyel az erő nem tartaná 
szükségesnek számolni, de a gyöngeség, mint szilárd hor-
gonyhoz tapad hozzá, t. i., hogy a hitnek ereje ma is, 
megmozdítja a hegyeket. 

Van a szeretetháznak 1 8 : 5 frt évi terhe és van 
99 frt évi jövedelme. Ezzel kell megcsinálni a félbema-
radt intézetet. De nyilvánvaló, hogy 50 árvával egyszerre 
nekivágni a feladatnak s évi 12,000 frtot előteremteni a 
semmiből nem lehet. Azonban a mi 50-nel nem lehet, 
lehetséges lesz tízzel. Ez magában 4000 frtba sem kerül 
s ennek is V5-öd részét fedezi az árvák nevelési járuléka. 
A még hátralevő Vs'öd részt máshonnan kell előkeresni. 

A szeretetház célja, bár a lehető leghumánusabb 
igazán keresztyéni munka létesítése, — de be kell valla-
nunk — kissé partikuláris is. Lelkészi árvákról van szó 
és nem bárminő árvákról. És ez a partikularizmus olyan 

teher, a mely partikulariter kötelességeket teremt és csakis 
egy részben emelkedik túl az osztályérdeken. — Ezzel 
számolni kell s azért ennek megfelelően a szeretet ház jöve-
delmeit csakis részben] lehet várni az önkéntességtől, 
másrészben azonban kötelesség alakjában kell megállapí-
tani. Jellemző hitünk erejére, hogy^ az utóbbira inkább 
támaszkodunk, mint az előbbire. Igv ismerjük magunkat 
és hitsorsosainkat. 

A mi már most a részletesebb kivitelt illeti, itt 
elsőben röviden az internátusról emlekezünk meg. Ennek 
célja, hogy a vidéki szülők leányaika!, kik Kolozsvárt 
tanulnak, méltányos díjért teljes ellátásban és felügyelet-
ben részesítse. A díj 220 frt egy tanévre, mely összeget 
az épület fent.artás költségeinek egy részét is fedezi De 
már a ref. lelkészek, tanárok és tanítók 180 frt kedvez-
ményes díjat, fizetnek, mely összegből épen nem jut az 
ellátáson kívül egyébre. Azonban az is igaz, hogy ha 
ez által az internátus tagjainak száma tetemesen gyara-
podnék, ez az ellátás átlag költségeit az árvákra nézve 
is alább szállítaná. 

A szeretetház tulajdonképeni jövedelmét kötelező és 
és önkéntes tagdíjakból, adományokból venné. Ezeken 
kívül a Baldácsy-alap jutalékának y 4-e fordíttatnék ide, 
mely özvegyek és árvák gyámolítására van rendelve kerü-
letünkben. 

A kötelező tagdíjak a lelkészekre és tanárokra az 
egyházkerület által meghatározott összegben állapíttatná-
nak meg. Csakhogy a dolog természete azt hozza magá-
val, hogy ezen kötelezett tagdíjaknak igazában önkénte-
seknek kell lenniök. Ha egyes lelkészi és tanári testületek 
állást foglalnak ellene, mégha a többség parlamentaris 
akarata megállapítaná is a kötelezettséget, ezen hozzájá-
rulása morális értékében roppant nagyot fog csökkenni. 
Ellenkező esetben, ha t. i. egy szívvel egy lélekkel elfo-
gadják, habár a kerület kötelezőnek mondja is ki a díj-
fizetést, valójában önkéntes fog lenni mégis. Természetes 
dolog, hogy a tanárok díjfizetésének rendszeresítése mellett 
az ő árváik is ugyanazon kedvezményben részesülnének 
mint a lelkészekéi. Ez, szerintem, némi tágítása a parti-
kularizmusnak, mely tágítás, hogy idővel hova-tovább 
növekedjék, azaz, hogy a szeretetház egy nagy intézetté 
fejlődjék, mely mindenféle árvákat befogad, kívánatos, de 
csak a messze jövőben elérhető dolog. 

A költségvetési tervezetről megemlíthetem, hogy még 
azon esetben is, ha semmi kötelező tagsági díj nem lé-
teznék is és semmi hivatalos támogatás nem volna is, 
2600 frt hiányával fedeztetnék az internátus és árvaház 
mindennemű szükséglete. Bármily nagynak tűnjék is fel 
máskülönben ez összeg, és bármily aránytalan legyen is 
p. o. az első tervezet 37 frt feleslegével szemben, mégis 
kell, hogy reménységünk legyen egyházi és világi embe-
reink, nőink és férfiaink vallásosságában, áldozatkész 
keresztyéni szeretetében, hogy ezt az összeget évenként 
összeadják. Sőt merjük hinni, hogy ha költségelőirányza-
tunk némi felesleggel záródnék, intézetünk élete kevésbbé 
lenne biztosítva, mint most, a mikor, mindenki tudja érzi, 
hogy segélyre szoruló árvák folyamodnak az ő szivéhez, 
kiket elutasítani nem lehet. 

Hogy a kolozsvári szeretetház egyetemes jellege idő-
vel fog-e bővülni, ez még a jövő kérdése. Ha minden 
egyes kerület állít ilyen intézetet, a mint hogy a duna-
melléki már tervezi is, akkor az egyetemesség csak a 
papíron lesz inkább, mint a valóságban. Különben, hogy 
valóban egyetemes legyen, erre nézve a konvent 510 frt 
32 éves segélye nem is elegendő, mivel ez a költségek-
nek legalább 1j2& részét fedezi s ezt is ideiglenesen, a 
mivel szemben alig két árva felvételét igényelhetnék a 



többi kerületek. Azonban erről még korai dolog szóla-
nunk, mert hiszen előbb azt kell meglátnunk, vájjon a 
kezdetet fogja e siker koronázni. 

A fentebb említett nehézségek és akadályok azon-
ban csak megerősítik bennünk azt a hitet, hogy a hol 
a szükség a legnagyobb, ott van legközelebb az Isten. 

Pokoly József. 

B E L F Ö L D . 

Lelkész-értekezlet Komáromban. 
A komáromi ev. ref. egyházmegye lelkész-értekezlete 

július 17-én délután tartotta évi rendes gyűlését az egy-
házmegyei közgyűlést megelőzőleg. 

Talán nem csalódom, ha azt mondom, hogy az a 
bizalmas és sokoldalú eszmecsere, mely egész délután 
élénk érdeklődésben tartotta a megjelenteket, igen meg-
könnyítette a közgyűlés dolgát és épen a kényesebb kér-
déseknek barátságos elintézése eszközölte, hogy a közgyű-
lés hosszú tárgysorozata másnap délre teljesen letárgyal-
tatott. 

Mellőzöm a reánk nézve fontos, de helyi érdekű 
ügyeknek ismertetését, csak azokat említem fel, a melyek 
kisebb-nagyobb mértékben egyetemes egyházunkat érdeklik. 

Nem tudom más egyházmegyében is úgy van-e, de 
nálunk a lelkészi nyugdíjintézet kérdésével van tele a 
levegő. Mind a négy fiók-értekezleti körnek ezen kérdés 
megoldása képezte legfontosabb tárgyát. Ügy látszik ki-
haló félben van az az ósdi vélemény, hogy »a lelkész 
nyugdíja a káplán*. 

A vágvidéki és alsó csallóközi fiók-értekezlet tár-
gyalta behatóbban a lelkészi nyugdíjintézet kérdését. Hogy 
a mi határozatukban életrevaló felhasználható legyen, 
itt közlöm jegyzőkönyvünknek ide vonatkozó kivonatait: 

A vágvidéki fiók-értekezlet a lelkészi nyugdíjintézetet 
általában véve szükségesnek, kívánatosnak, elhalasztba-
tatlan életkérdésnek tekinti, melyet a napirendről levenni 
nem szabad! Sajnos, hogy a zsinati törvények 270. §. 
nyilt, rendelése dacára a konvent tudtunkkal még most 
sem foglalkozott bővebben ezzel az életkérdéssel! Szerinte 
a helyes és igazságos megoldás ez lenne: tekintettel arra 
hogy az állam a 800 frton aluli fizetéssel biró lelkész 
részéről a befizetést eszközli, magára vállalja, hiszen a 
kongrua összeírására szolgáló ívekben, a nyugdíj lerová-
sára ott van a kész rubrika s ha lett volna nyugdíjinté-
zet, már most folyósítaná az állam a nyugdíjra vonat-
kozó fizetéspótlást, a kiegészítésre szorult lelkészek részé-
ről; tekintettel arra. hogy az domesztikából segélyezett 
szegény lelkészek alamizsna összege, az állami kiegészí-
téssel meg fog szűnni s végösszegében tisztességes summa 
fog megmaradni az domesztika pénztárában végre 
tekintettel arra, hogy a zsinati törvények 259, §. e) pontja 
határozott Ígéretet tett arra, hogy a lelkészi nyugdíjala-
pot segélyezni fogja az domesztikából, mindezeket figye-
lembe véve kívánatosnak tartja, hogy egyházmegyénk az 

egyházkerület útján tegyen felterjesztést a konventre, hogy 
a 800 frton felüli fizetéssel biró lelkészek nyugdíjösszegét 
fizesse a domesztika. 

A 800 frton aluli fizetéssel biró lelkészek semmi 
esetre sem fognak hozzájárulni ahhoz, hogy saját konven-
ciójukból fizessenek nyugdíjjárulékot, de erre nem is lesz 
szükség, hiszen az özvegy és árva gyámintézeti tagsági 
díjat is át vette már tőle az állam s a nyugdíjtagsági 
díjat is az fogja fizetni. A magasabb fizetéssel biró lel-
készek joggal várhatják a domesztika segélyét, mert a 
népes egyházak évenként nagy összeggel segítették a 
domesztikát fennállása óta és fogják segíteni ezután is, 
tehát megérdemlik, hogy saját pénzükből és mégis helyet-
tük, tehát közvetve a domesztika járuljon lelkészük nyug-
díjilletménye fizetésének pótlásához. 

A gyülekezetekre semmiféle új adót, pláne lelkészi 
nyugdíjadét nem lehet kiróni, hiszen már is roskadoznak 
a teher alatt. 

Az alsó csallóközi fiók-értekezlet a következő javas-
latot terjesztette az egyházmegyei lelkész-értekezletre. 

1. a) A lelkészi gyámintézet évi járulékai által már 
amúgy is túlságosan igénybe vett lelkészek ezen intéz-
mény felállításánál lehetőleg kimélendők. b) Ehhez képest 
a jövedelmi források számba vételénél a fősúly az egy-
házakra s az országos közalapra fektetendő. 

2. Az intézet jövedelmi forrásai a következők lehet-
nének: a) A közalap által alaptőke gyanánt leteendő száz-
ezer forint, b) Az egyházak által évi járulék annyiszor 
12 frt a hány lelkészi állást tartanak fenn. c) Minden 
lelkész által belépési járulék gyanánt egyszersmindenkorra 
50 frt, melyet minden lelkész tekintet nélkül javadalma-
zására 3 évi egyenlő részletben fizethetne be. d) E célra 
nyerendő alapítványok, adományok és végrendeleti hagya-
tékok. e) Végül az államnak kisebb vagy nagyobb ösz-
szegtt adományai egyszersmindenkorra. 

3. Nyugdíjazása bármely lelkésznek csak akkor tör-
ténhetnék, ha a) lelkészi állásában 40 évet már eltöltött 
s nyugdíjaztatását kívánja; b) ha betegség vagy valamely 
szerencsétlenség következtében a további szolgálatra kép-
telen s ezt kellő okmányokkal igazolja, c) Végül ha a 
gyülekezet békéje s az erkölcsi élet törvényei a lelkész 
nyugdíjaztatását követelik s ez kétséget kizárólag bizo-
nyítva van. A nyugdíjintézet jótéteményében azon sze-
rencsétlen lelkészek is felveendők, kiknek talán saját hi-
bájukból — az egyh. bíróságok hivatalukban való további 
ténykedését szükségesnek és kívánatosnak nem látják és 
ítéletileg a nyugdíjintézet jótéteményétől meg nem fosztják. 

4. A kötelező belépés minden lelkészre kimondandó. 
ő. A nyugdíjintézet felállításánál a lelkészeknek jöve-

delműk szerinti százalékos megadóztatása ellen azonban, 
a mint ez az országos özvegv-árva gyámintézetnél van — 
az értekezlet jónak látja már eleve tiltakozni azon indok-
ból, mivel a további fizetésre csekély jövedelmünkből már 
képtelenek vagyunk. 

6. A nyugdíj összegére nézve azon elvet óhajtjuk 
kimondani, hogy az egyenlő összegű legyen, bármennyi 
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szolgálati év vagy bármily más jogcímen nyerendi is azt 
a lelkész, mivel a hozzájárulás is az intézet alapjaihoz 
egyenlő arányban történik. 

7. Az intézet működésének mielőbbi megkezdése 
kívánatos. 

Az egyházmegyei lelkészi értekezlet, hogy ezen fontos 
kérdésnek megoldása el ne odáztassék, felkéri az egyház-
kerületet, hogy minél előbb készíttessen a nagyméltóságú 
konventre felterjesztendő tervezetet. 

Talán legcélszerűbb volna, az országos tanítói nyug-
díjintézet mintájára, az országos özvegy-árva gyáminté-
zettel kapcsolatosan szervezni a lelkészi nyugdíjintézetet, 
így a kezelési költségek nem emésztenék fel a jövedelem 
nevezetes részét. 

A kisebb anyaegyházaknak társegyházakká való 
csoportosítását az értekezlet csak végszükség esetén ki-
vánja megvalósítandónak, az egyházmegye jogkörébe tar-
tozandónak mondja, hogy ilyen végszükség beálltával 
esetről-esetre intézkedjék. 

A segédlelkészek fizetésének 50 frtról 100 forintig 
való felemelését méltányosnak tarlja és addig is, míg a 
kongrua-törvény életbe lép, felettes egyházi hatóságaink 
útján kiván a segédlelkészek anyagi helyzetén javítani. 

ühajtandónak tartja értekezletünk, hogy az egyete-
mes pénztár terhére egy országos egyházi hivatalos lap 
adassék ki, ha csak két hetenként jelennék is meg, a mely 
az összes pályázatokat és felsőbb rendeleteket közölné és 
egyházi könyvtárakban bekötve megőriztetnék. 

Vágmelléki. 

Egyházmegyei közgyűlés. 
Az őrségi ev. ref. egyházmegye július 12-én tartotta 

évi rendes közgyűlését Körmenden az egyház templo-
mában Somogyi Gyula esperes és Chernel Antal gond-
nok elnöklete alatt. 

A gyűlésen a lelkészi kar teljes számban, az egy-
házak képviselői kevés kivétellel megjelentek, a közgyűlés 
világi tagjai közül azonban csak Mészáros Ernő t. b. fő-
bíró, mint tanácsbiró, Mező Gyula nagybérlő, világi jegyző 
és Soós Sándor körmendi jegyző, mint világi számvevő 
voltak jelen. Jelen voltak még a tanító testületből és ér-
deklődők számosan. 

Az ülés megnyitása előtt Somogyi Gyula esperes 
mondott imát, a mely után Chernel Antal elnök meleg 
szavakkal üdvözölte a jelen voltakat s a gyűlést meg-
nyitotta. 

Mindenek előtt a terjedelmes, szépen kidolgozott 
esperesi jelentést olvasta fel Somogyi Gyula esperes. 
Megemlékezett az egy év eseményeinek kapcsán arról a 
megrázó eseményről is, mely hazánkat a legnemesebb 
S Z Í V Ű királyné elvesztése miatt érte. Majd feltárta az egyes 
egyházak erkölcsi és anyagi viszonyainak és az iskolák 
állapotának képét. Ebből meggyőződhettek a jelen voltak 
hogyha itt-ott egyik-másik téren van is kívánni való, de 

általában az egyházi élet kielégítő, sőt örvendetes jelen-
ségeket is mutat fel s a tanügy szintén fejlődik. 

Ezután a 34 pontból álló tárgysorozat és az esperesi 
jelentésnek határozatot igénylő egyes pontjai kerültek sző-
nyegre, melyeknek azonban legnagyobb része az egyes 
egyházak beléletére vonatkozván, ezeket mellőzzük s csak 
néhány, inkább közérdekű ügy felemlítésére szorítkozunk. 

Az egyházak közül közalapi és egyéb segélyre 
ajánltattak : Terestyén-Szecsőd, Senyeháza, Szalafő, Ker-
cza, Velemér. 

Az egyházmegye rendelkezése alá tartozó alapít-
ványok következőképen osztattak ki: A Dienes Zoltán-
alap fele Zelles Lajos kolozsvári tanárnövendéknek, másik 
fele pedig Jezerniczky Jenő pápai papnövendéknek sza-
vaztatott meg ; az egyházak, lelkészek, és tanítók egyes 
alapítványait: Antal Gusztáv, Végh János és Dezse Károly 
pápai tanulók nyerték el; míg a Páty-alapítvány kama-
tai fele részben Somogyi Gyula, másik fele részben Szé-
kely István szintén pápai tanulóknak adatnak ki. 

A tanügyi bizottságnak a gyűlés színe előtt fel-
olvasott terjedelmes és alapos jelentése részletesen fel-
tárta az észlelt örvendetes, valamint az intézkedést igénylő 
jelenségeket is. Többek között elismeréssel emlékezett 
meg arról is, hogy Körmenden a tanügy előmozdítása 
szempontjából a második tanítóság szerveztetett. A tan-
ügyi bizottságnak a tanügy fejlesztését célzó javaslatai 
elfogadtattak. 

Bejelentetett, hogy a tanító testület a maga köréből 
egyházmegyei képviselőknek Darab Lajos és Németh Gyula 
tanítókat választotta meg. 

Horváth József állásáról lemondott n.-rákosi tanító-
nak az egyház javára tett szép alapítványáért a közgyű-
lés jegyzőkönyvileg elismerését fejezte ki. 

A kerületi gyűlésre képviselőknek választattak meg 
egyházi részről: Szűcs János és Vikár János lelkészek, 
világi részről: Chernel György és Mező Gyula. 

Az egyházmegye időszaki birói tanácsának tagjaiul 
kijelöltettek az elnökség mellé: Jezerniczky Kálmán, Fülöp 
József lelkészek, mint egyházi és Mészáros Ernő főbíró, 
mint világi tanácsbirák. 

Esperes bejelentvén, hogy főtisztelendő püspök úr 
a tavaszra tervezett egyházlátogatását az Őszszel kivánja 
megtartani, a közgyűlés e fölötti örömét jegyzőkönyvileg 
fejezte ki. 

A terjedelmes tárgysorozat délre letárgyaltatván, 
elnöklő esperes rövid zárszavak kíséretében a gyűlési 
berekesztette. A közgyűlési tagok ezután a fehér asztalnál 
találkoztak és kedélyes társalgás mellett töltöttek pár órát. 

E G Y H Á Z . 

Szécsény i t e m p l o m s z e n t e l é s . A nógrádi canonica 
vizitáció ez évi utolsó útja alkalmával dr. Báltik Frigyes 
püspök felszentelte egyszersmind a szécsényi újonnan épült 
evang. templomot. A templom a városnak igen szép helyén 



a Pulszky kastélylyal szemben, a franciskánusok kolostora 
mellett épült, igen szép épület, melynek hosszoldalán áll 
a harang. Minden egyes köve szeretetadomány, beren-
dezésének minden tárgya a keresztyén áldozatkészség 
egy-egy emléke; legnagyobb adakozók voltak Ő Felsége 
a király, a Pulszky család, a Gusztáv Adolf-egyesület, 
az ev. gyámintézet és a hivők serege, kik fáradságot nem 
ismertek, csakhogy Istennek mihamarább templomban 
énekelhessenek dicsőséget. Folyó évi július hó 2-án ment 
végbe a templomszentelési ünnepély. Jelen voltak még a 
kerületi felügyelő dr. Pulszky Ágost, a vidék egynéhány 
lelkésze és a gyülekezet teljes számmal. Midőn a menet 
a templom elé ért és a » Boldog örömnap derült ránk« 
kezdetű éneket elénekelte, átadta a helybeli felügyelő 
dr. Pulszky Ágost a templom kulcsát a gondnoknak, ki 
a templomot kinyitotta. A püspökkel bevonultak a hivők 
s állva énekelték a »Jövel szt Lélek Ur Isten < egy ver-
sét. Majd harmónia kísérettel — mert még orgonájuk 
nincs — rázendítette a gyülekezet »Isten óh szt Isten* 
kezdetű éneket, mire a püspök úr imát mondott és Bisz-
kup Béla ozdini lelkész felolvasta a szent igéket. Az »Erős 
vár a mi Istenünk* eléneklése után mondta a püspök úr 
felszentelési beszédét, alapul vévén Luk. ev. 19. r. 1—10. v. 
— A személyes hitből fakadó beszéd mély benyomást 
tett a gyülekezetre s aligha fogja valaki a jelenvoltak közt 
annak a pillanatnak fenségét elfelejteni, a mikor a püspök 
ajkáról elhangzottak a felszentelő szavak. »Halaadást s 
tiszteletet zeng ma a buzgó sereg* kezdetű énekben öntötte 
ki erre a gyülekezet szive indulatját. A szószékről a hely-
beli lelkész szónokolt 1. Ján. 6. 10—12. kimutatván, hogy 
e templom is valóságos Ében-Haézer s felolvasta a jói-
tevők névsorát. Az űrvacsorát Wlaáár Miksa esperes 
osztotta ki, a melyhez a lelkészeken kivül a felügyelő 
urak is járultak, mire imával és áldással befejezte a püspök 
a lélekemelő istentiszteletet. 

EGYESÜLET. 
Kérelem. A »Lorántffv Zsuzsánna Református jóté 

kony nőegvesület* augusztus hó elsején megnyitja cseléd 
otthonát, a hol a fővárosban tartózkodó cselédek, szol-
gálaton kivüli idejükben lakást, ellátást kaphatnak csekély 
napidíjért. Azonkívül keresztyéni felügyeletben részesül-
nek a még biztos és jó helyet nyerhetnek, esetleg az egye-
sület útján is. Azon kérelemmel fordul tehát nevezett 
egyesület elnöknője Szilassy Aladárné úrnő az evangé-
liumi lelkész urakhoz, hogy a vidékről feljövő leányokat 
utasítsák az egylet cselédotthonába (IX., Ferenc utca HO) 
Mennyi sok szégyentől, mennyi tenger bűntől lehetne így 
megóvni a főváros ezer csábításának kitett lányokat. 
Kérjük Laptársainkat szíveskedjenek e kérelmet átvenni, 
mert az ország minden részéből sereglenek Budapestre a 
kenyérkereső cselédlányok, kik bizony nagyon rászorul-
nak a Krisztus óvó szerelmére, melylyel a Lorántffy Zs.-
egylet segítségükre siet. Kérjük a lelkipásztorokat, kikre 

bízatott az Úr nyájának őrizése, hogy gyülekezeteikből fel-
jövő leányokat figyelmeztessék e jótéteményre, melyet 
nekik az egyesület nyújt. Bővebb felvilágosítással szívesen 
szolgál bárkinek Gergely Antal lelkész VII., Damjanics-
utca 28/a. 

Taní tó -egy le t i gyűlés . Az őrségi ev. ref. egyh. m. 
tanító testülete júl. 11-én d. e. tartotta Körmenden az 
ev. ref. iskola egyik tantermében évi rendes közgyűlését 
Németh Gyula felső-eőri tanító, elnök vezetése alatt. 

A gyűlés közérdekű tárgyai közül kiemeljük a követ-
kezőket : 

Az egylet mult évi működését hiven feltüntető elnöki 
jelentés után a tanító-testület egyik érdemekben megőszült 
nyugalmazott s május hóban elhunyt tagja, Szentmiklósy 
Károly, egyh.-rádóczi volt tanító fölött utódja, Darab Lajos 
tartott meleg hangú emlékbeszédet, melyért az egylet 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott s az elhunyt emléke 
és érdeme is jegyzőkönyvileg megörökíttettek. Majd ugyan-
csak Darab Lajos, rádóczi tanító tartott felolvasást »Ter-
mészet, mint iskola* cím alatt, melyben tárcaszerűen s 
igen tanulságosan egy iskolai kirándulást ír le s példa-
szerűen mutatja be, hogy a tanító a természet Ölén miként 
nyújthat növendékeinek földrajzi, természetrajzi és vallás-
erkölcsi oktatást. V 

Majd a pályamunkák bírálatainak felolvasása követ-
kezett. Két pályázat volt hirdetve, az egyik szabadon 
választható tételre: ket díjjal, 20 és 10 frttal, melyeket 
Chernel György, országgy. képviselő, a tanügy e lelkes 
barátja ajánlott, föl. A beérkezett 4 pályamunka' közül 
úgy az első,,., mint a második díjat Darab Lajos egyh.-
rádóczi tanító nyerte el. 

A Tanítók Háza ügyében az egylet M. Nagy Bálint 
nádasdi tanítónak közölt javaslatát tette magáévá. 

Az indítványok során Körmendi Mihály volt. senye-
házi és Horváth József volt n.-rákosi tanítók az egylet, 
tiszteletbeli tagjaivá választattak meg. 

Ugyané pontnál Németh Gyula, felső-eőri tanító, az 
egylet eddigi buzgó elnöke, elnöki tisztéről lemondott s 
miután lemondásához ismételten is mereven ragaszkodott 
az egylet új elnökének Soós Gyula, e rokonszenves, kiváló 
szorgalmú p.-rádóczi tanító választatott meg : ennek helyébe 
pedig alelnök lett Vikár Géza senyeházi tanító. 

A gyűlések helyére nézve kimondta az egylet, hogy 
azok mindig tartatnak, a hol az egyházmegyei közgyű-
lés lesz. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: 

A pápai ev. ref. gyülekezet mély megilletődéssel jelenti, 
hogy szeretet lelkipásztora Kis Gábor egyházkerületi és 
egyházmegyei tanácsbiró, főiskolai gazdasági és igazgató-
tanácsos, városi képviselő, egyházmegyei gyámoldai elnök, 
folyó hó 18-án esti s j i S órakor, lelkészi hivataloskodásá-
nak 50-ik, életének 80-ik évében, rövid szenvedés után 



jobb létre szenderült. A boldogult földi maradványai 
július hó 20-án d. u. 4 órakor tétettek az alsó-városi 
temetőben örök nyugalomra. A béke angyala virrasszon a 
hü lelkipásztor siri álma felett! — Részvéttel értesülünk, 
hogy Vajas Sándor gulácsi ev. lelkész élete 51-ik, boldog 
házassága 11-ik évében folyó éyi július hó 25-én reggel 
1 / 4 5 órakor hosszas szenvedés után elhunyt. A boldogult 
hült tetemei folyó hó 26-án d. u. 4 órakor Gulácson az 
ev. ref. egyház szertartásai szerint adatik át az örök 
nyugalomnak. Áldás és béke lengjen hamvai felett! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* A nemzetközi gyermekvédő-kongresszus. A 
szeptemberben tartandó nemzetközi gyermekvédő-kongresz-
szus alkalmával a külföldi vendégeknek bemutatják a 
Budapesten és a környéken levő gyermekvédő-intézmé-
nyeket is. A székesfőváros tanácsa és a kultuszminisz-
térium utasította az árvaházak, szeretetházak és egyéb 
intézetek igazgatóit, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 
látogatók mindenkor találjanak valakit az intézetben, a ki 
szakszerű felvilágosítást nyújthat. A kongresszus elnöksége 
viszont gondoskodik arról, hogy az idegennyelvű láto-
gatókat olyanok kalauzolják, a kik értenek a nyelvükön. 

* Az e lzül löt t gyermekeknek nem, vallás és 
nemzetiségre való tekintet nélkül nevelő otthont építő 
Nagypénteki Ref. Társaság — miután az intézet házá-
nak fölépítéséhez a kamara erdőben a jövő hóban már 
hozzá fog — tisztelettel tudatja a pártfogó nagy közönség-
gel és a gyüjtőív-tartóival s azokat együttesen fölkéri, 
hogy kegyes adományát és a már begyült segélyeket, tag-
díjakat, ezentúl a gondnoki hivatal új címére, hol minden 
kérdésre készséggel adatik fölvilágosítás — »Takáeh László 
gondnokhoz II. Jcer. Margit-rakpart 45. sz. beküldeni 
szíveskedjenek. — A nemes és keresztyén célokat mivelő 
társaságot, és ennek dolgait a legmelegebben ajánljuk 
olvasóink adakozó szeretetébe. 

* A fe l sőbaranyai ev. ref. egyházmegye 65 lelké-
szi állomása közül 41-nek a javadalma alól van az 1600 
koronán. E 41 lelkészi állomás 1200 koronáig leendő 
kiegészítésre: 4561 kor. 36 fillér; 1600 koronáig leendő 
kiegészítésre 18,028 kor. 9 fillér állami kiegészítést igé-
nyel. — Tekintve, hogy a felsőbaranyai egyházmegye a 
dunamelléki egyházkerület legszegényebb egyházmegyéje 
ezen összeg csekélységnek mondható. 

* E g y h á z i ü g y e k Szatmárot t . Szatmáron a refor-
mátus egyház üresedésbenjévő lelkészi állására Bilcy Károly 
györgy-teleki lelkészt hívta meg. 

* S z á z é v e s középiskola . A csurgói ev. ref. főgim-
názium igazgatósága az intézet szept. 14-én tartandó 
százados ünnepe s új épületének felavatása alkalmából 
tudatja a következőket: Az intézetnek minden volt tanít-
ványa tekintse magát meghívottnak. A vendégek jelentsék 
be pontosan az utazás irányát, főként a felszállási állo-

mást, hogy az államvasutaktól s a déli vasúti társaságtól 
adandó igazolványokat, a mik a kedvezményes jegyekre 
jogosítanak, kitölthessék. Azt is meg kell írni, hogy hány 
családtaggal jön a vendég. 

* Templomépítés . Debrecenien már legközelebb 
újjáépítik a kórház templomát, a mely a mult héten az 
ott dolgozó munkások vigyázatlansága következtében 
kigyúlt és leégett. Valószínű, hogy a renoválás költségeit 
legnagyobb részben a város fizeti. A templom tetőzete 
csak egy helyen szakadt be, ezért csak a torony újjáépí-
tése és a harangok kerülnek nagyobb költségbe. A reno-
válás körülbelül hatezer forintba fog kerülni. 

* Tanítók f i ze t é sének leszá l l í tása . Eddig min-
denfelé arra törekedtek, hogy a tanítóknak amúgy is 
csekély fizetését a lehetőség szerint fölemeljék. A kolozs-
vári református egyházközség az ellenkező irányzat híve. 
Az egyházközségnek új elemi iskolát kellett volna fölállí-
tania, de nem volt pénze az új tanítók fizetésére Elhatá-
rozta tehát, hogy fölállítja ugyan az iskolát, de az új 
tanítók fizetését a most már működő tanítók fizetéséből 
teremti elő. Ezeknek a tanítóknak pedig kevesebb a fize-
tésük, mint az államiaknak. A jövendőre még kevesebb 
lenne, ha ugyan az ügyben összehívott presbiteri gyűlés 
nem semmisíti meg az egyházközség határozatát. 

* Ev. ref. t emplom Hajdú-Dorogon. A hajdu-
dorogi ev. ref. hivek — mint levelezőnk írja — elhatá-
rozták, hogy 1900-ban díszes templomot emelnek köz-
adakozásból. A mozgalmat nagyban támogatja az ev. ref. 
egyház egyik buzgó tagja, Dcgenfeld Pál gróf. 

* Az E. M. K. E. közgyűlése . Az Erdélyrészi 
Magyar Közmívelődési-Egyesület ez évi közgyűlését, mint 
már említettük, Gyulafehérvárt fogja tartani. A közgyűlés 
napirendje a következő: Szeptember 16-án: Ismerkedési-
estély a Hungária-szálló éttermében. — Szeptember 17-én: 
A reggeli 9 óra 15 perckor érkező vonatnál az E. M. 
K. E. központi választmányának ünnepies fogadása. Bevo-
nulás a városba hol a Hungária előtt a vendégeket a 
a gyulafehérvári fiókkör üdvözli. Délelőtt 10 órakor gyüle-
kezés a Hungária-szálló kávéházi helyiségében. 11 óra-
kor az E. M. K. E. lobogója alatt fölvonulás a várba a 
főgimnázium dísztermébe, a hol a közgyűlés lesz a szokott 
tárgysorozattal. Délután két órakor bankét. Az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület által rendezendő kirándulások. — Szep-
tember 18-án: Kirándulás a Detonátára. Indulás Gyula-
fehérvárról délelőtt 4 óra 37 perckor. Érkezés Zalatnára 
7 óra 28 perckor. Délután fél 2 órakor ebéd az E. M. 
K. E. detonátai menedékházában. Este visszatérés Abrud-
bányára és vacsora után itt meghálás. — Szeptember 
19-én: Délelőtt 8 óráig a város megtekintése és 9 óra-
kor tovább utazás a verespataki zúzó-művekhez és arany-
bányákhoz. Estere Zalatnára visszatérés és itt meghálás. 
— Szeptember 20-án: Reggel 5 órakor vasúton vissza-
indulás Kolozsvárra. — II. Szeptember 18-án : Kirándulás 
Algyógyra, Gyulafehérvárról indulás reggel 4 óra 11 perc-
kor. Érkezés Romoszra 5 óra 9 perckor. Innen kocsikon 
Algyógyra. Reggel az E. M. K. E. által alapított m. kir. 



állami Kun Kocsárd gróf székelyföldműves-iskolába. Azu-
tán az intézet megtekintése. Kirándulás a fürdőbe. Itt 
ebéd és délután 6 óra 28 perckor visszatérés Kolozsvárra. 

* Érdekes esküvő. Valóban ritka érdekes esküvő 
ment végbe a pozsonyi magyar királyi állami anyakönyvi 
hivatalban és a Bél-Mátyás-utcai ág. evang. magyar-tót 
templomban. Seager Albert iysanderi (Egyesült-Államok) 
születésü, Ausztriában tartózkodó, ideiglenes pozsonyi 
lakos, foglalkozására nézve lóidomító (trainer) esküdött 
örök hűséget özv. Mac Phee Dánielné szül. Herzog Fran-
ciska torontói (Canada) születésü, jelenleg ideiglenesen 
pozsonyi lakos, ausztriai verseny-istállótulajdonosnak. A 
vőlegény tehát amerikai, míg a menyasszony angol alatt-

; való. A vőlegény németül is csak igen gyarlóan, magya-
rul pedig egyáltalában nem tud, Beck Vilmos anyakönyv-
vezető Balogh Elemért, a pozsonyi ev. református egyház 
lelkészét, a ki folyékonyan beszéli az angol nyelvet, 
kérte fel a házasságkötésnél tolmácsként való közremű-
ködésre. A polgári kötés után az új Házaspár a Bél-
Mátyás-utcai evangélikus templomba ment, a hol Balogh 
Elemér lelkész intézett hozzájuk angol esketési beszédet, 
melyben szép szavakkal mondotta el, hogy a negyven-
nyolcadiki események után angolok és amerikaiak adtak 
otthont a magyarnak, most pedig Magyarország fogadja 
keblére a két nagy ország szülötteit. Mint különlegességet 
érdemes megemlíteni azt is, hogy a menyasszony a temp-
lomi esketéskor tett házassági esküjében az angol szokás 
értelmében arra is fogadalmat tett, hogy férje iránt enge-
delmes lesz. 

* A romanizmus kilátásai Angliában. Bagót 
Richárd, Rómában élő katholikus pangói ember ismerve 
nemzetét és egyházát, nem sok reményt táplál Anglia 
romanizálása iránt. Egy hosszabb cikkben azt fejtegette, 
hogy honfitársai sohase lesznek róm. katholikusokká. 
»Nem csak hogy nem hódít — irja — a római katholiciz-
mus Angliában, hanem évek óla stagnál, ha ugyan tért nem 
veszített. Legyőzhetetlen akadályt vet Róma győzelme elé 
az anglikánoknak és a dissentereknek a kötelező gyónás-
tól való borzadálya, e pontban pedig Róma nem enged-
het ; továbbá a pápai uralomtól való hagyományos féle-
lem; Irlandnak a babonás és tudatlan kath. papok uralma 
alatt való nyomorúságos állapota; végül az angol nép 
erőteljes protestáns érzülete.* (Cs.) 

P á l y á z a t . 
A kisújszállási ev. ref. egyház népiskolájában pályá-

zatot hirdet egy kisegítő fitanltói állásra az 1899/1900. 
tanévre, melylyel a III. és IV. osztály tanítása van össze-
kötve évnegyedenként az egyház pénztárából előre fizetendő 
400 forint törzsfizetés, 50 frt lakbér javadalmazással. 

Pályázhatnak okleveles ev. ref. vallású tanítók vagy 
tanítóképezdei tanfolyamot végzett tanítójelöltek. 

A pályázati kérvényekhez, melyek folyó évi augusz-
tus hó 20-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők — 
csatolandók lesznek az életkort, vallást, képesítést, netalán 
eddigi alkalmazást igazoló okmányok. 

Az állomás a tanév folyama alatt el nem hagyható, 
folyó év szeptember 1-ső napján elfoglalandó. 

Kisújszállás, 1899. július 27-én. 

Gulyás Lajos, 
ev. ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. egyház az előléptetés folytán meg-

üresedett központi llí-ik osztályú elemi fiiskola »A« szakasz 
tanítói állására pályázatot hirdet. 

Évi javadalma : 200 frt készpénz, kilenc hold föld 
haszonélvezete, melynek összes adóját az egyház fizeti, 
tizenegy hold föld helyett 77 forint; tizenkét hektoliter 
30 liter buza, ugyanannyi á rpa ; lakbér fejében 100 frt. 
Ötödéves korpótlék az állampénztárból. 

E fizetés az országos nyugdíjalapnál 500 frtra van 
értékelve korpótlékon kívül. 

Kellőleg felszerelt kérvények augusztus hó 15-ig 
alulírotthoz küldendők. 

Békés, 1899. július 24-én. 

Kecskeméti Ferenc, 
1—2 lelkész, iskolaszéki elnök. 

É r t e s í t é s 

a kolozsvári ev. ref. szeretetházban berendezett 
internátusba való felvétel iránt. 

A kolozsvári ev. ref. szeretetházban leány internátus 
rendeztetett be s folyó évi szeptember 1-én megnyittatik. 
As internátusbav a Kolozsvárt levő különböző tanintéze-
tekbe járó, 10 évet betöltött, leányok teljes ellátásra fel-
vétetnek. 

Az ellátási díj egy tanévre 220 frt. Ev. ref. lelké-
szek, tanárok, tanítók gyermekei 180 frt kedvezményes 
díjért nyerhetnek ellátást. A díjak évnegyedenként előre 
fizetendők. Belépés alkalmával minden növendék felsze-
relési díj címen 3 forintot fizet. 

A felvételért való kérvények a szeretetházügyi bizott-
sághoz intézendők és Pokoly József theol. tanár, bizott-
sági előadó címére küldendők folyó évi augusztus hó 15-ig. 
A kérvényhez születési, himlő-ujraoltási és orvosi bizo-
nyítványt kell mellékelni. A felvételről a kérvényezők 
augusztus hó 28-ig értesíttetnek. A felvétel véglegesítését 
orvosi vizsgálat előzi meg. 

Az intézet teljesen modern berendezésű, külön háló 
és nappali-, illetőleg munkatermekkel, mosdó- s fürdő-
szobákkal. A felügyelet a növendékek tanulására is kiter-
jed és a tanórákra való előkészületnél is segédkezik. 

A felvett növendékek elegendő mennyiségű s a 
lehető legegyszerűbb felszerelvényekkel és ruházattal lá-
tandók el. Ágyneműeket magukkal kell hozniok. 

Kolozsvár, 1899. julius hó 17. 

Pokoly József, 
b. előadó. 

Bartók György dr. 
püspök, b. előadó. 



É r t e s í t é s 
ev. ref. lelkészi éz tanári árváknak a kolozsvári 

ev. ref. szeretetházba való felvételek iránt. 

A kolozsvári ev. ref. szeretetház folyó 1899. év 
szeptember 1-én, 10 leány-árva számára, megnyittatik. 
Felvételért egyelőre olyan ev. ref. lelkészi és tanári leány-
árvák folyamodhatnak, kik 10-ik életévüket betöltötték, 
a népiskola négy osztályát sikerrel végezték. 

A felvett árvák lakást, étkezést, ruházatot, ágy-
neműeket és tanszereket is az intézetben nyernek, de az 
országos gyámintézet által részökre adott gyámolítási járu-
lékot a szeretetház céljaira beszolgáltatni kötelesek. 

A folyamodványok a felvételért a szeretetházügyi 
bizottsághoz intézendők és Pokoly József theoligiai tanár, 
b. előadó nevére küldendők 1899. év augusztás hó 15-ig. 
A folyamodványhoz melléklendők : a) keresztlevél, b) sze-
génységi bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány, d) iskolai 
bizonyítvány, e) az elhalt szülő halotti anyakönyv kivo-
nata, /) esperesi bizonylat az árva részére megállapított 
országos gyámintézeti segély összegéről, g) az anyának 
vagy a törvényes gyámnak beleegyező nyilatkozata, hogy 
az árva részére eső országos gyámintézeti segélyt, míg 
az árva az intézetben van, illetőleg a segélynek élveze-
tére jogosult, évenként az intézetnek engedi át. 

A felvétel felől a folyamodók augusztus hó 28-ig 
értesíttetnek, de felvételök csak az intézetben előzetesen 
megejtett orvosi vizsgálat után lesz végleges. 

Kolozsvár, 1899. július hó 17-én. 

Pokoly József, Bartók György dr. 
b. előadó. püspök, b. előadó. 

egy évi sikeres működés után fog állásában véglege-
síttetni. 

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 

pályázhatnak. 
Az állás f. é. szeptember 1-én elfoglalandó. Kell 

Eperjesen, 1899. július 8-án. 

Dr. Schmidt Gyula, 
2—2 kollégiumi felügyelő. 

Pályázati hirdetés 
helyettes tanári állásra. 

A hódmezö -vásárhelyi ev. ref. főgimnáziumnál a 
rendes tanár betegsége következtében a történelmi és latin 
nyelvi tanszékre az 1899—1900. iskolai évre helyettes 
tanár kerestetik, kinek javadalma évi 800 frt fizetés és 
100 frt lakáspénz. 

A választásnál az ev. ref. vallásúak előnyben ré-
szesülnek. 

Az állás 1899. évi szeptember 1-én foglalandó el. 
A kellően felszerelt folyamodványok f . évi augusztus 

18-ig küldendő be nt. Szabó János esperes-lelkész úrhoz, 
mint a h.-m.-vásárhelyi ev. ref. egyháztanács elnökéhez. 

Hódmező-Vásárhelyt, 1899. július 20-án. 

Szeremlei Sámuel, 
a főgimnázium igazgató-tanács 

2—2 elnöke. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium állami-

lag segélyezett főgimnáziumánál a jövő 1899/1900. tan-
évvel 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. k. miniszter úr tölti be. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés 
fokozatosan 1400, illetőleg 1600 frtra emelkedik, 250 frt, 
lakbér és öt 100 frtos ötödéves korpótlék. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerűleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésök és eddigi netaláni szol-
gálataik okmányokkal igazolandók, a kollégiumi főgimnázium 
igazgatósághoz címezve f . é. augusztus hó 15-ig küldjék be. 

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 rendes tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak 

160/1899. sz. P á l y á z a t . 
A h.-nánási hat-osztályú ev. ref. gimnáziumban az 

1899/1900-ik tanévre egy segédtanári állásra pályázat 
hirdettetik 1800 korona (900 frt) javadalommal, a lakbért 
is beleértve. 

Pályázhatnak oly ev. ref. vallású tanárjelöltek vagy 
tanárok, kik a magyar-latin, vagy latin-görög nyelv, esetleg 
a mennyiség- és rajzoló-mértan tanítására kellő előké-
születtel bírnak. 

A születési, képesítési, hadkötelezettségi és egészségi 
állapotot feltüntető okmányokkal kellőleg felszerelt pályá-
zati kérvények folyó évi augusztus hó 10-ig a h.-nánási 
ev. ref. egyháztanácshoz küldendők. 

A megválasztott állását folyó évi szeptember 1-én 
köteles elfoglalni s a tanév végéig el sem is hagyhatja azt. 

H.-Nánás, 1899. július 13-án. 

Kállay Imre, 
2—2 főgondnok. 

Benkő Lajos, 
ev. ref. lelkész-elnök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Elveszett esztendő. 
Kinek van Magyarországon elveszíteni való 

esztendeje? A nemzeti állameszme konszolidálá-
sának, vagy a tudományos haladásnak, vagy a 
szociális eszmék tisztázásának ta lán? Ezeknek 
egyiknek sem, mert mindmegannyi fürge mun-
kával igyekszik a maga megerősítésére, tovább-
fejlesztésére. 

Ilanem úgy látszik, hogy az evangélium 
szerint reformált anyaszentegyháznak van. Ne 
vegye ezt pedig senki a keserűség beszédjének, 
vagy a sötéten néző pesszimizmus rémlátásának. 

Az utóbbi időben gyűlési beszédek ékes 
szónoklataiban, az egyházi sajtó cikkeiben két 
dolgot konstatáltak a vezetésre hivatott őrizők 
egész határozottsággal mind az öt egyházkerü-
letében az egyetemes egyháznak. Az egyik közö-
sen elismert tény volt, hogy baj van egyházi 
életünkben, melynek pusztítása nem tagadható. 
A másik tény pedig annak hangsúlyozása, hogy 
a bajon segíteni kell, hogy a romboló vészszel 
szembe kell szállni. Ki ezt, ki amazt az orvos-
szert ajánlotta, az általa veszélyesnek ismert baj 
orvoslására. A minthogy bajban nincs hiány, 
nincs jó tanácsban sem. 

Mind e sok hangból, úgy a panaszéból, mint 
a biztatáséból, tisztán kivehető volt, hogy immáron 
nekünk tennünk kell. Még pedig minél előbb és 
minél egyetemesebb védelemre és építő mun-
kára van szükségünk. 

Hogy ez a munka megindíttassék, kiváló 
alkalomnak kínálkozott az Irodalmi Társaság 
őszi debreceni közgyűlése, a mikor remélhető-
leg az egész országból együtt lesznek a két 
evangéliumi egyház vezető elemei, úgy az egy-
házkormányzat, mint a sajtó részéről. 

Milyen szép is lett volna az Isten nevének 
segítségül hívása mellett, a Lélek zúgása köze-
pette kimondani egy új kor jelszavát. Kimon-
dani, hogy: »Kelj fel Sión !« Övezd meg dereka-

dat józan és való reménységgel! Kelj fel és 
dolgozzál! Mennyi erő áradhatott volna szót ebből 
az összejövetelből, melyben Krisztus tanítványai 
imádkoznak közös akarattal, mint egykor régen 
s azóta annyiszor! Milyen erőket közölhetett 
volna az Úr Lelke velünk, ha közös erővel ostro-
moljuk érte az eget. Es hogy imponált volna az 
elleneinknek, ha az egyetemes evangéliumi egy-
házat látják sorakozni, hadi rendbe állni a Jézus 
zászlója alatt! 

Es mekkora méretű munka indulhatott volna 
meg onnan, melyben részt vesz vala bérces 
Erdély a sík Tisza-Dunamellék, halmos Dunán-
túl! Micsoda erő lett volna az, mely negyedfél-
millió lelket indított volna mozgásba, hogy meg-
építse az omladozó Siónt! Milyen önérzetes dolog 
lett volna, ha megmutatjuk, hogy nem csak panasz-
kodni, nem csak tanácsolgatni tudunk, hanem 
cselekedni is, mert íme, már el is kezdtük! 

így gondoltuk mi ezt. Azért csatlakoztunk 
örömmel a »Debreceni Prot. Lap« által a »Haj-
nal«-ból átvett és lelkesen köszöntött hírével a 
leendő lelkészi értekezletnek. Mert hogy szük-
ség van reá, még pedig égető szükség, azt nyil-
vánvalónak láttuk a már előbb említett gyűlési 
és sajtó-nyilatkozatokból. Az egyházi sajtó azon-
ban e kérdésben hallgatott. Reméltük mégis, 
hogy az eszme nem halt meg, csak érlelődik, 
mígnem a »Debreceni Protestáns Lap« legköze-
lebbi száma elparentálta szépen. 

Meg kellett halnia, mert előre haladott az 
idő, s a hivatalos körök hivatalosan nem kéret-
tek fel egybehívására. 

Ne érjen érte senkit szemrehányás, ne tá-
madjon belőle egy szívben se keserűség! De meg 
nem állhatjuk annak konstatálását, hogy volt 
idő ennek a gondolatnak a rövid életében, mely 
nem volt előre haladott, ki mulasztotta azt el? 
A minek szükségét mindenki érzi, nem köteles-
sége-e azt mindenkinek propagálni. 

Tudjuk, sok akadály állt útjában ennek a 



jóravaló tervnek. Tudjuk, gondolatokban, eszmék-
ben, módok és eszközök megválasztásában, a 
különböző irányok képviselői között még nagy 
közbevettetés vagyon : de annál inkább igyekeznie 
kellett volna mindenkinek egybeseregleni az Isten 
Lelkének segítségül hívására, mert nekünk sok 
mindenben szabad különböznünk, de a Krisztus 
szerelmében egyeknek kell lennünk, mert akkor 
nem fogunk elveszni, mivel már elvesztünk. 

Azért mi a magunk részéről csak sajnálni 
tudjuk ez értekezlet dugába dőltét. Mert azon 
nem kételkedünk, hogy annyi sok szép theori-
zálás után a cselekvés is meg fog indulni min-
den kerületben, a védelmi és építő munkában 
egyaránt. Nem kételkedünk, hogy a tervezett ér-
tekezlet nélkül is történni fog valami a jövendő 
napokban az Úr egyháza érdekében. De viszont 
azt a régi, egyenként könnyen törhető, együtte-
sen nagy erőnek ellentállni tucló vesszőcskék 
példázta igazságot az élet nem engedi senkinek 
kétségbe vonnia. 

Más dolog az, ha öt hadtest, testi, lelki 
ereje egy hadseregben összpontosítva küzd, mint 
ha öt csoporttá forgácsolva külön-külön száll 
harcba az összest is túlszárnyaló erejű ellenség-
gel. Egyik esetben lehetséges a győzelem, a másik 
eset harca azonban csak a reménytelenség csa-
tája lehet. Nem hiszem, hogy ne látná mindenki 
ellenünk egységes erejét, melyet napjainkban 
még sajtójának, vallásos egyesületeink központo-
sításával s azoknak szövetségével erősít. 

Nekünk, úgylátszik, még van erre időnk. A 
mit az anyagi eszközökben nálunk mérhetetlenül 
hatalmasabb pápista egyház siet elvégezni, arra 
még mi alhatunk egyet. 

Sajnáljuk ezt a meg nem tartott értekezletet, 
mert egy másik e neműnek a tar tására csak 
egy év múlva lesz alkalom, ha lesz. Egy évig 
nem lesz sem védekezésünk, sem extenzívánk 
egyetemesen szervezve. 

De úgy tetszik, hogy szükség van még 
erre az időre, hogy szorgalmas munkatársunk 
Homola hadd rovogassa tovább veszteségeink 
számláját, mi pedig próbálgassunk ahányan any-
nyifóle munkát, míg végre belátjuk, hogy nem 
tatarozgatásra, nem rendszer nélkül folyó repe-
rálgatásra van az egyháznak szüksége, hanem 
rendszeres, egyetemes munkára. 

Csak addig valahogy meg ne zendüljön felet-
tünk a kárhoztató szózat: »Jeruzsálem 1 Jeru-
zsálem ! . . . mennyiszer akartam egybegyűjteni 
a te fiaidat . . . de ti nem akartátok.« 

Mert az igazán rettenetes lenne, ha most 
az Űr Lelke hívogató szavának nem engedel-
meskedtünk volna. 

Az istenországa életében, az örökkévalóság-

ban egy év semmi, kevesebb az illanó percnél. 
Emberi institúciók életében egy jól felhasznált 
esztendő jelenthet virulást, é le te t : egy elszalasz-
tott esztendő jelenthet soha nem reparálható 
végzetes tévedést, soha nem pótolható mulasz-
tást, halált. Óhajtjuk, hogy ez a mi elvesztett 
esztendőnk ilyen ne legyen. 

Azok után, a mik nem történtek ós a mik 
történtek, nem tart juk sem illendő, sem okos 
dolognak erőltetni tovább az értekezlet megtar-
tásának gondolatát. Tudjuk mi azt nagyon jól, 
hogy gondolatokat nem lehet oktroyálni, de nem 
is akartuk ezt sohasem, mert a mennyire félté-
kenyek vagyunk a magunk szabadságára, any-
nyira tiszteljük a másokét. De el kellett mon-
danunk ezeket a dolgokat, nehogy ezért az elve-
szett esztendőért valaha szemrehányás érjen 
bennünket. 

Fájva búcsuzunk az oly sok szépet ígért 
gondolattól. Fájva búcsuzunk tőle, de nem remény-
ség nélkül. Erősen hiszszük, hogy még sok-sok 
veszteség, sok szívfájdalom ós könyhullatás után 
— a mennyit egy óv, lehet hogy több is rejt 
magába — meg fogjuk érni még, hogy föltá-
mad, megvalósul e gondolat. Mert nem tudjuk 
elhinni, hogy a leányzó meghalt volna — bizony-
nyal csak alszik. 

G. A. 

Lélekmentés. 
Halovány leány áll a biró előtt. Hivatalos 

pénzek sikkasztása terheli. A tényállás tiszta ós 
világos, a törvény szakasza talál. Nem nehéz a 
biró dolga, könnyű az ítélkezés. Az pedig, a 
kiért feláldozta tisztaságát, eldobta becsületét, 
talán épen most iparkodik kacagva más virág 
után. Olcsó a virág. A csábitóra peclig nem szab 
büntetést a törvény, n i rcs rá paragrafus. 

Következik a másik eset. Az elnök boszusan 
néz a félelmet nem ismerő aktákra. Már megint 
asszony : Nem szereti 0 Nagysága az érzékeny 
dolgokat. Szégyenlősen lesütött szemmel botorkál 
be a vádlott. Sápadt arca nagy testi szenvedés-
ről vagy súlyos lelki vádról árulkodik. Nem 
sokat teketóriáznak vele, hiszen kézenfekvő tiszta 
dolog az egész. Bűnbe esett; hogy bűnét palás-
tolja, bűnt követett el, mert hiszen bűnnek gyer-
meke csak bűn lehet. Megölte gyalázata gyer-
mekét. Csöndesen zokogva hallgatj a az ítélet 
zord szavát s fásultan támolyog börtönébe vissza. 
Bizony nem néz senki szánalommal utána. Nagyon 
megszokták itt már az ilyen dolgot. Ugyan ki 
gondolkoznék raj ta tovább ? Az édes apa pedig, 
mikor gyermeke anyját, gyermeke ,gyilkosát a 
közerkölcsöket védelmező társadalom összetöri, 



magából kilöki, talán mondom épen akkor regéli 
el hozzá hasonló barátainak az érdekes csábítás 
történetét. Oh, hogy szokta az ilyen történeteket 
nyelni a hallgatóság. Az ilyen történeteket, melyek-
nek hőse két lelket öl meg, a saját gyermekét, 
és a gyermeke édes anyját. Az igazságot kutató 
igazságszolgáltatás se üldözi a csábítót, mert 
nincs rá paragrafus. 

Csak nemrégen tűzött össze a fővárosi 
magisztrátus és az államrendőrség a prosztitució 
korlátlan volta felett, melyet az egyik, a magisz-
t rá tus korlátozni akart, a másik nem tudott, mert 
nincs rá paragrafus. Kereskedik is a fajtalan-
ság a maga boldogtalan áldozataival oly szemér-
metlenül, hogy a székesfőváros utcáin fényes 
nappal a szemed közé vigyorog, unszolva áldo-
zatait. Pedig ezeknek a szerencsétlen, ember 
voltukból kivetkőzött áldozatoknak valamikor 
épen annyi jussuk volt boldogsághoz, tisztesség-
hez, becsülethez mint bárki más emberfiának. 
Erre az együgyű filantróp beszédre pedig ezt 
mondja a keresztyén társadalom : »IIja, kérem, 
ez egy szükséges rosz.« Szükséges, hogy isten-
képére teremtett Lényekről letöröltessék az égi 
származás zománca; szükséges, hogy gyalázatba, 
szégyenbe kergettessenek ezek a nyomorult terem-
tések mások gyönyörére. Szükséges, hogy ember-
hússal kereskedjünk, apák, anyák reménységével, 
egész családok tisztességével, szerencsétlen ál-
dozatok gyenge lelkével csak azért, hogy orgiát 
ülhessen a bűn. 

Minden eladott, megvásárolt léleknek, min-
den bukott teremtésnek megvan a maga tör-
ténete. Egy se bukott el küzdelem nélkül. E 
küzdelmet pedig az erősebb nemnek állati vágya 
vívta a gyengébbnek tehetetlenségével, sokszor 
szegénységével. 

Valahányszor egy-egy ilyen esetet hallok, 
olvasok, végtelenül elcsüggedek. Nem azért, mert 
a törvényben nincs effajta bűnök büntetésére 
paragrafus : hanem azért, mert a keresztyén tár-
sadalomban nincs annyi keresztyénség, hogy ez 
ellen a ret tenetes igazságtalanság ellen fel tudna 
szólalni, hogy ezt az égbekiáltó bűnt a köztu-
dat tisztessége ki tudná irtani. 

Istenországa, merre vagy, ha nem azok között, 
kik a Krisztus nevéről neveztetnek ? Isten fiának 
tanítása, kik követnek, ha nem a taní tványok? 
»A ki asszonyra tekint paráznaság okából : az 
paráználkodott®, hangzik az ige. A keresztyén 
férfiak, sőt nem egyszer a nők is pedig hogy 
megmulatnak egy-egy sikerült csábítás történe-
tén, nem csak ha a világot jelentő deszkákon : 
a színpadon játszák, hanem ha a való életben 
történik is, a hol igazi a halál, valódi a kárhozat, 
mely nyomában jár. Valami rettenetes pervers 

az még gondolatnak is, hogy a legundokabb bűn 
gyönyör forrása legyen elkövetőjére ós nézőre 
egyaránt. Pedig így van. Ezt tagadni nem lehet, 
így van a keresztyén judikaturában, így van a 
keresztyén társadalomban. Az igaz, hogy minda-
kettő pogány római alapon épült fel. 

De az is igaz ám, hogy a mely országban 
tényleg van valami keresztyén élet, az meg is 
mozdult ám, fel is kelt küzdeni ez ellen a sivár 
felfogás ellen. 

Ez óv június havának utolsó napjaiban volt 
egy nemzetközi N. ő. kongresszus Londonban, mely 
ezzel a kérdéssel foglalkozott. Mintegy 520 dele-
gátus vett részt a kongresszuson 12 különböző 
országból. Magyarország nem volt köztük. Az 
igaz, hogy lassan-lassan nyilvánvaló lesz ennek 
keresztyén társadalmáról, a mit a pápás lapok 
oly fennen szoktak hirdetni, hogy római alapon 
épült. 

Minden ország küldöttei közül ketten-ketten 
tartot tak felolvasást. A felolvasók elseje szólt 
azokról az intézkedésekről vagy ezek hiányáról, 
melyekkel a polgári igazságszolgáltatás igyek-
szik elejét venni a leányok elcsábításának. A 
második pedig arról, hogy a keresztyén társa-
dalom mit tett ezen nyomorult lények megvé-
désére, kik már elbuktak, s azoknak megmen-
tésére, kik még csak a kísérletek között já rnak. 
Igazi gúnyja a felvilágosodás századának az, a 
mik e felolvasásokból kiderültek. Olyan mély az 
a fertő a mit feltártak, olyan rettenetesen undo-
rító az a kép, a mit rajzoltak, s a képen nem 
a bukott leányok a legrútabbak, nem az elesett 
lelkek a legsárosabbak, hanem az a társadalom, 
melynek kebelében ilyen dolgok történhetnek. 
Abban a társadalomban, a melyben törvények 
még az allatot is védik a kínzás ellen : abban 
a társadalomban a büszke férfi képemását a nőt 
nem védelmezi semmi, de semmi a legszemér-
metlenebb csábítás ellek. A hol megbüntetik a 
lovát kínzó kegyetlen kocsist, ott szabadon, sőt 
dicsőségében sütkérezve jár-kel az, a ki gyer-
meke anyját gyalázatba kergette és gyermeke 
gyilkosává tette szívtelensége által. A hol az 
útszéli fák védelmére törvények vannak, ott az 
úton járó nőnek nincs védelme a csábítás ellen, 
a melylyel minden ripők üldözheti. Bizony szé-
gyenletes állapotok ezek. Ezek alól emancipál-
játok a nőt. 

Elgondolni is utálat, hogy kereskedés tár-
gya legyen a nő. A nő, kit mint édes anyát 
tisztelni, mint hitvest, mint testvért szeretni 
tanultunk. A mi cynikus korunk erre azt feleli: 
pénzért minden kapható. S ebben a feleletben 
nem maga a felelet, a mi engem kétségbe ejt, 
nem; hanem az, hogy ez a felelet még eddig 



vá l a sz n é l k ü l m a r a d t , az, h o g y ez az elv m é g 
c á f o l a t l a n u i áll. Az, h o g y n á l u n k m é g c s a k n e m 
is g o n d o l t a k ez e l l en az u n d o k b a j e l l en v a l ó 
k ü z d e l e m r e . N e m g o n d o l t a k r á s e m k e r e s z t y é n 
n ő k , s e m k e r e s z t y é n f é r f i ak . 

A l o n d o n i — n e v e z z ü k í g y — l e á n y v é d ő k o n -
g r e s s z u s e l h a t á r o z t a , h o g y á l l a n d ó o r g a n i z á c i ó t 
v e s z fel az a l á b b i a l a p o k o n : 

»1. M i n d e n o r s z á g b a n a l a k u l egy -egy n e m -
zet i b i z o t t s á g a f e h é r e m b e r k e r e s k e d é s l e k ü z -
d é s é r e . E z e n n e m z e t i b i z o t t s á g o k a l k o t j á k k ö z ö s e n 
a n e m z e t k ö z i kongresszus t . . 

2. A k o n g r e s s z u s n a k lesz e g y i n t e r n a c i o n á l i s 
b i z o t t s á g a , m e l y b e m i n d e n n e m z e t k é t k é p v i -
s e lő t kü ld . 

3. A k ö z p o n t i i r o d a L o n d o n b a n széke l . V e -
ze tő i a k é t a n g o l d e l e g á t u s é s a n e m z e t i b izo t t -
ság i t a g o k á l t a l v á l a s z t o t t h á r o m m á s t ag . M i n d e n 
o r s z á g b e l i b i z o t t s á g n a k j o g á b a n áll m a g á t az ü l é -
s e k e n v a l a m e l y L o n d o n b a n l a k ó b i z o t t s á g i t a g 
á l t a l k é p v i s e l t e t n i . 

4. M i n d e n k o n g r e s s z u s o n m e g kel l h a t á -
r o z n i a k ö v e t k e z ő k o n g r e s s z u s h e l y é t é s i d e j é t . 
Az i n t e r n a c i o n á l i s b i z o t t s á g n a k a z o n b a n s z a b a d -
s á g á b a n áll b i z o n y o s v á l t o z t a t á s o k a t e s z k ö z ö l n i e . 

5. A n e m z e t k ö z i b i z o t t s á g o t a k ö z p o n t i i r o d a 
h í v j a össze , v a g y p e d i g í r á s b a n t á r g y a l vele. 
N e g y e d é v e n k é n t ; m e g j e l e n ő b i z a l m a s Levelezés 
közve t í t i az é r i n t k e z é s t a n e m z e t i b i z o t t s á g o k k a l 
E r r e a c é l r a m i n d e n b i z o t t s á g e g y t ago t je löl ki. 

A k o n g r e s s z u s cé l j a o d a t ö r e k e d n i az á l l a m 
h a t a l o m n á l , h o g y : 

1. m e g b ü n t e s s e a z o k a t az e g y é n e k é t , k i k 
a k á r c sa l á s , a k á r f e n y e g e t é s ; t e k i n t é l y ü k fel-
h a s z n á l á s a , e r ő s z a k v a g y csel ú t j á n n ő k e t e l c sá -
b í t a n a k ; 

2. h o g y az e f f a j t a b ű n ö s ö k e t az á l l a m o k köl-
c s ö n ö s e n k i a d j á k e g y m á s n a k , h a a c s á b í t á s t é n y -
á l l a d é k a m e g v a n á l l ap í t va , b e v a n b i z o n y í t v a . 

T ö r e k s z i k a k o n g r e s s z u s , h o g y a k ü l ö n b ö z ő 
o r s z á g o k m u n k á l k o d ó e g y e s ü l e t e i k ö z ö t t a t e s t -
v é r i é r i n t k e z é s t fen t a r t s a , e g y r é s z t a k ö l c s ö n ö s 
t a p a s z t a l a t o k k i c s e r é l é s e , a k ö z ö s e r ő v e l fo ly ta -
t o t t k ö z ö s m u n k a s i k e r e s e b b vo l t a , m á s r é s z t az 
e s e t l e g e g y i k o r s z á g b ó l a m á s i k b a v á n d o r l ó k 
fe le t t i v i g y á z á s s z e m p o n t j á b ó l . 

I g y e k e z n i fog a k o n g r e s s z u s , k o g y a k ü l ö n -
böző o r s z á g o k b a n i lyen m u n k á b a n f á r a d o z ó e g y e -
s ü l e t e k t e l j e s é s p o n t o s l i s t á j a m e g á l l a p í t t a s s é k 
é s ú g y az e g y e s ü l e t e k n e k , m i n t az e g y e s ál la-
m o k n a k m e g k ü l d e s s é k . « 

í m e , a k e r e s z t y é n n ő v i l á g h a d ü z e n e t e a 
s ö t é t s é g h a t a l m a i n a k . N e g o n d o l j a s e n k i , h o g y 
g y e n g e n ő n e k n e m való , n e m illő e k ü z d e l e m , 
m e r t s zep lő é r h e t n é a h a r c h e v é b e n . Az a s s z o n y i 
s z í v n e k kel l e l ő s z ö r m e g e s n i t e s t v é r e i g y a l á z a -

t á n é s h a r c b a i n d u l n i é r e t t ü k . A hol f e g y v e r ü l 
i m á d s á g é s az Ú r k e g y e l m e áll, n e m k é t e s o t t 
a h a r c . M e n n y i g y a l á z a t , t i t k o l t s z é g y e n , t a k a r -
g a t o t t b ű n , r e j t v e e l t e m e t e t t b o l d o g s á g , ö s sze -
t é p e t t ü d v , m e g s z a k a d t szív k i á l t f e léd k e r e s z -
t y é n t á r s a d a l o m , h o g y é b r e d j fel, szá l l j c s a t á r a 
a g y e n g é k , az e r ő t l e n e k , az e l h a g y o t t a k v é d e l -
m é r e ! 

L e l k e s L o n d o n i a s s z o n y o k , k ü l d j é t e k el c s a k 
f e l h i v á s t o k a t h o z z á n k is. Mi u g y a n n e m t u d u n k 
n e k t e k c í m e t m o n d a n i , h o g y h o v a ; d e h a a ti 
l e lkesec lés t ek , K r i s z t u s i s z e r e l m e t e k ö s s z e f o g a 
n á l u n k m e z t e l e n ü l t o b z ó d ó b ű n n e l , s u n y i c sáb i -
t á s sa l , s u t t o g ó ö l d ö k l é s s e l , s i k o l t ó k é t s é g b e e s é -
séve l a s z e r t e f e t r e n g ő g y a l á z a t n a k , t a l á n m e g -
t a l á l j a a h e l y e t , a h o v a el kel l j u t n i a . 

Gergely Antal. 

I S K O L A Ü G Y , 

Iskolai értesítők. 
(Folytatás.) 

A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum értesítőjét közzé-
teszi : Zorkőczy Samu, igazgató-tanár. Először Schedius 
Lajos emlékezetét igtatja be: azután közli dr. Losonczi 
Lajosnak »A tragikumáról tartott székfoglaló beszédét. 
Ez a székfoglaló értékes, figyelemreméltó és nem árt, ha 
az érdekeltek elolvassák és tanulmányozzák: kár, hogy e 
rovat kerete nem engedi meg, hogy azzal bővebben fog-
lalkozzunk, — hivatása levén e rovatnak az egyszerű 
közlés. — A lyceum személyzete: a) az igazgató; b) 15 
rendes és helyettes tanár ; c) 4 hitoktató; d) tendkívüli 
tárgyakra: 6 tanár és az iskolai orvos. — A lyceum 
három igen fontos intézmény létesítésének néz elébe, ú. 
m. 1. az alumneumot és konviktust internátussá átala-
kítani és megfelelő épületet emelni; — 2. a kórházat a 
diakonissza-intézetet összekapcsolni; 3. egy internátussal 
egybekötött felsőbb leányiskolát alkotni. A jövő tanévre, 
valószínűleg meglesz mind a három, a mikor már Mar-
kusovszky Sámuel lesz az igazgató. Az iskolai évet a 
szokásos megnyitó kezdte meg. Az új tanárok, Hamvas 
József és Scbrődl József itt mondták el székfoglalójukat. 
Előbbi »A drámai költemény elméletéiről értekezett; 
utóbbi »A históriai érzék fejlesztése a középiskolákban* 
cím alatt tartolt értekezést. Mind a kettő figyelmet érde-
mel. — Gyászünnep jött ezután a királynéért. Holch Ottó 
vallástanár imádsága és Hamvas József alkalmi beszéde 
kiemelendő. A többi ünnepségek megfelelnek az általános-
ságnak. — A lyceum fegyelmi és egészségi állapota kifo-
gástalan. A művelődésre fordított gondot a könyvtárak 
és egyéb gyűjtemények szaporodása igazolja.—Az alum-
neum jótékonyan működött. A lvceumnak volt 411 
növendéke. Ezek közül ág. ev. 208, ev, ref. 56, róm. kath. 

ír.-kel. 4, izrael. 80. — A vizsgálatok eredményét 



nem közli az értesítő. Az érettségi vizsgálatokra jelent-
kezett 31. Érettnek nyilváníttatott 27. Ezek közül: 4 tanári, 
1 theologiai, 4 jogi, 1 orvosi, 4 technikai, 3 gazdászati, 
1 katonai, 7 hivatalnoki, 2 gyógyszerészi pályát válasz-
tott. — A jövő évre szeptember 1—3. napjain lesz a 
felvétel. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi kollé-
giumának értesítőjét közli dr. Szlávik Mátyás igazgató. — 
Az 1898/99. év csendes, intenzív munkásság éve volt. 
Szept. 11-re volt. kitűzve a kollégiumi megnyitó ünnepé-
lyek, ezeket Erzsébet királyné közbejött halála miatt 
elnapolták. A gyászünnepen a koll. igazgató tartott meg-
ható és hazafias beszédet. — A hazafiasság dolgában 
különben — mint az értesítőben leírt cselekedeteiből ki-
tűnik — előljár akoli, ifjúsága. A tanári kar gondoskodik, 
hogy szellemileg lehetőleg elérjék a célt. Ezt igazolja az 
is, hogy a kollégium tanári karának jó része irodalmilag 
nyilvánosan működik; így: Gsengey Gusztáv, dr. Horváth 
Ödön, dr. Mikler Károly, dr. Horovitz Simon, Kubányi 
Béla, Mayer Endre, dr. Meliorisz Béla s a külföldön is 
dr. Szlávik Mátyás. — A kollégium : theologiai, jogaka-
démia, főgimnáziumi és tanítóképző tanintézeteket foglal 
magában. A theológiának van 8 rendes tanára. Hallgató 
volt az I. évfolyamon 7, a 11-on 3, a Ill-on 7, a IV-iken 
5 ifjú, összesen 22. Az alap- és szakvizsgálatok jó ered-
ménvnyel folytak le. A papi vizsgálatot 1 jeles, 2 elégsé-
ges osztályzattal állották ki a jelöltek. — A theologiai egye-
sületek szép eredménynyel működtek. így: a becsületbíróság, 
az önképző és segélvző egyesület, az olvasókör, a belmissziói 
egyesület. — Ez utóbbi egyesületnek működését nagyban 
megszilárdította a »pesti ev. ref. studens alosztály* kikül-
döttje, Kovács László úr, ki meggyőző lelkes szavakkal 
ismertette az egyesület célját, törekvéseit s csatlakozásra 
hívta a belmisszió egyesületet, mely örömmel csatlakozott 
a nemes irányú mozgalomhoz. Az internátus 36 ifjút 
részesített segélyben. A könyvtár : 3040 kötetet és 243 
füzetet tartalmaz. 

A jogakadémián 14 rendes tanár működik. Hall-
gatója volt összesen 148. — I-ső alapvizsgát állott 61, 
Il-ikat 76, államtud. államvizsgát 4, jogtud. államvizsgát 6, 
összesen 147. Ebből képesíttetett: kitüntetéssel 12, egy-
hangúlag 43, szótöbbséggel 63, összesen 118. — Az ifjú-
sági egyletek az akadémián szintén, derekasan dolgoztak. 

A főgimnáziumot 12 rendes tanár, 1 tornatanár, 
1 énektanár, 4 hittanár oktatja. Növendéke volt: 290. 
A vizsgálatok eredménye nincs az értesítőben. Érettségi 
vizsgálatot tett 19. Ebből jeles 2, jó 2, elégséges 11, 
visszautasíttatott 4. 

A tanítóképző tanári testülete 6 tagból áll. A tanulók 
száma az I—III . osztályban összesen 47 volt. A vizsgá-
latok eredményét itt sem adja az értesítő. A kollégium 
közös intézményeiben a tandíj- és tápdíj-elengedés, az 
ösztöndíjak, segélyek, jutalmak előkelő helyet foglalnak el. 
A konvikíus díja évre 31 frt, csupán ebédért 19 frt. 

Beiratások a jövő évre a főgimnázium és a tanító-
képzőbe szept. 1 — 4., a jogi és hittani akadémián szept. 

1 —8. napjain fogadtatnak el. — Tandíj : a theologián 
10 frt 50 kr., a jogakadémián 40 frt, mindkettőn a beira-
tásért 2 frt 50 kr. s egyéb címeken 12 frt 50 kr. fize-
tendő. A főgimnázium tandíja 18 frt, apródíjak 5 forint 
50 kr., illetve 7 frr 50 kr. 

A székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium értesítőjét 
szerkesztette Gönczi Lajos igazgató-tanár. Az értesítő 
Erzsébet királyné emlékével (írta: G. L.) lép elő, utána 
a néhai Szász Domokos erdélyi püspököt gyászolja 
el. — Közli ezután Fejes Áron tanár székfoglalóját. Címe: 
»A müballada a német költészetben*; tar talma: tudomá-
nyos, erőteljes, velős, irodalmilag megbecsülhetetlen munka. 
Gönczi Lajos igazgató még a székelyföldi főiskola meg-
teremtői : Kis Gergely és Kis József emlékezetét közli. — 
Az adatok szerint az intézet népessége volt 246, együtt-
lakásba felvétetett 143 tanuló, internatusi vagy tandíja 
részben vagy egészben elengedtetett 86 tanulónak. A tanári 
karban történt nagy változások helyettes tanárok alkal-
mazásával egyensúlyoztattak. Az állandó tanerők száma: 
10, helyettes vagy ideiglenes t aná r : 5. — Az ifjúsági 
körök (egyesületek) a tanári kar lelkes vezetése és fel-
ügyelete alatt dicséretes munkát teljesítettek s kitűnő ered-
ményt értek el. Az iskolai javadalmazások tekintélyes 
mennyisége igazolja az ifjúság haladását és gondozását. 
Pályázatok, versenyek nagyszámban díjaztattak, a jutal-
mak, ösztöndíjak kiadása 4287 frtot tesz. — A 246 tanuló 
közül kilépett 10, vizsgálatlan maradt 2, levizsgázott 234 
és jelesen 43, jól 63, elégségesen 94, egy vagy több 
tárgyból elégtelenül 34. — Az erkölcsi és egészségi álla-
pot jó. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 15 és megállta 
helyét 14, 2 jeles, 2 jó, 10 egyszerű eredménynyel lett 
érett, egy 1 hónapra visszavettetett. Életpályául 4 a tlieoló-
giait, 3 a bölcsészetit, 3 a jogit, 3 az orvosit, 1 a hiva-
talnokit választotta. — Az iskolai gyűjtemények nagy 
mennyiségben gyarapodtak, a tornaszerek szaporodtak. 

A beiratásokra szeptember 1—3. napjain kell jelent-
kezni. A tandíj félévenkint 9 frt, lakásdíj nagy ágyért 
8 frt, kis ágyért 6 frt, beiratási díj és nyugdíjilleték 5 frt. 
— Tápintézeti egész-díj egy iskolai évre 90 frt, 3 / i díj 
68 frt, V2 díj 46 frt, 1 / i díj 24 frt. — A felvételért és 
kedvezményes helyért való folyamodványok augusztus 
20-ig az igazgatósághoz beküldendők. Ingyenes és negyed-
díjas helyekre csakis általános jeles osztályzatú tanulók 
vétetnek fel. 

A késmárki ág. hitv. evang. kerületi Lyceum érte-
sítőjét közli Grosz Ernő igazgató. Bevezetésül, kegyeletesen 
Erzsébet királyné hű arcképét adja s közli Ö Felsége 
emlékezetét. A reformáció évfordulóján Yotisky Károly 
tanár tartott hittől és lelkesedéstől áthatott beszédet. A 
lyceum tanári karában van 12 rendes, 1 helyettes, .1 torna-
tanár, 2 hitoktató és 1 rajztanár. A beirott tanulók száma 
309. Anyanyelvre nézve 151 magyar, 133 német, 25 tót. 
Vallásra nézve 141 ág. ev., 64 ev. ref., 51 róni. kath., 
6 gör.-kel., 47 izraelita. Létszám az év végével 305. A 
vizsgálatok eredményének nyoma az értesítőben nincs. — 
Érettségi vizsgára 40 tanuló jelentkezett. Egy visszavet-



tetett, 5 jelesen érettnek, 3 jól érettnek és 25 egyszerűen 
érettnek nyilváníttatott; 5 tanuló javító-érettségi vizsgá-
latra utasíttatott. — Az alumneum és konviktus jótéte-
ményét 43 tanuló élvezte; az egész évi díj 20 frt. —-
Tandíj félévenkint 10 frt, a beiratás alkalmával különféle 
címeken még 8 frt fizetendő, az izraeliták ezenfelül még 
külön 10 frtot fizetnek. Az ifjúsági egyletek szervezete jó, 
munkássága dicséretes. Az iskolai jótékonyság nagy mér-
tékben nyilvánult. Szorgalom- és pályadíjak, jutalom és 
egyéb segély tekintélyes összegben lett kiosztva. A beira-
tások szept. hó három első napján eszközlendők. 

»Értesítő« a budapesti református főgimnáziumról 
az 1898/99. tanévben. Szerkesztette: Molnár Sándor igaz-
gató. Horváth Cyrill és Szekeres Albert tanárok székfoglaló 
értekezésével mutatkozik be az értesítő. Horváth Cyrill: 
»A XV. század magyar huszita mozgalmai és humaniz-
musa* címen értekezett. Ez részlet a tanár úrnak »A régi 
magyar irodalom története* című munkájából. Történelmi 
s irodalmi becse van s a ki nem ismeri, jó, ha elolvassa. 
— Szekeres Albert (K. Lange: »Die künstlerische Erzie-
hung der deutschen Jugend« című munkája nyomán) »A 
művészeti érzék fejlesztése, különös tekintettel a zsenge 
korra* címen tartott értekezést. Ez az értekezés irodalmi, 
művészeti, pedagógiai s a családi nevelés tekintetében 
egyaránt becses. A zsenge kor plasztikai érzékének fejlesz-
tésére okulhat belőle mindenki. A történelmi stylusok iskolá-
ját tartja célhoz vezetőnek ; az eszthetikailag szép törvé-
nyei megismerésének egyetlen iskolájául a hellenek örökké 
csodás művészetét bizonyítja és a »természethez« való 
visszatérést csak ezek művészeti elsajátítása után ajánlja. 

Az adatokból látjuk, hogy a tanári kar súlyos hely-
zetben voll. Mindjárt a tanév kezdetén elhalt egy kiváló 
tanár, Bélteky Albert; közvetlenül ezután jött a megdöb-
bentő hír, hogy Erzsébet királyné gyilkos kéz áldozata 
lett. E megrázó gyászesetek a tanári és ifjúsági testület-
ben olyan mély izgalmat keltettek, hogy a kedélyek csilla-
pultáig a tanítást fel kellett függeszteni. Ezután történt, 
hogy a hevenyfertőző ragályos és más bajok miatt négy 
tanárt helyettesíteni kellett; majd ismét kettő nem tart-
hatott előadást. Isten csodája, hogy a sok baj és mulasz-
tás mellett a tanítás zavartalanul folyhatott, s az igazgató 
érdeme, hogy eredményesen befejeztetett. — A vallásos 
és hazafias nevelés nagy gond tárgya volt, a mi az iskolai 
ünnepélyeken kifejezésre is jutott. A művészi irányú 
nevelésre nagy súly fektettetett. Az erkölcsi állapot meg-
nyugtátó; 581 beirt tanuló mellett súlyosabb beszámítás 
alá eső vétség csupán három fordult elő. A köztisztasági 
és egeszségi állapotra főfigyelemmel volt az intézet & 
mindent elkövetett, hogy ragályozó vagy más kóranyag 
be ne fészkelje magát. A testi nevelésre különös gond 
volt. Itt szerveztetett először rendszeres szabadtéri játszó-
társaság ; melynek köszönhető, hogy az első országos 
tornaversenyen az első díjakat ennek az iskolának a 
növendekei nyerték el. Az iskola egyébiránt minden tekin-
tetben előkelő. Igazolja ezt az is, hogy az 1900-ban Páris-
ban tartandó kiállításra a nagyméltóságú vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter ezen intézet páratlan klasszika-filoló-
giai gyűjteményét szemelte ki. Az sem utolsó dolog, hogy 
az ifjúsági klasszikus színi előadások eszméje ezen inté-
zetből indult k i ; ez talán dicsőségnek is mondható. 

A tanári karban 1 igazgató, 10 rendes tanár, 1 he-
lyettes, 1 óraadó. 1 rendkívüli tanár, a melléktárgyakra 4, 
a hitoktatásra 7 tanár foglalt helyet. — Rendkívüli tan-
tárgyakul a szabadkézi rajz, a gyorsírás és a hegedű-
tanfolyam lett felvéve. — Az érettségi vizsgálatra jelent-
kezett 29 tanuló, ezek közül megállta helyét 22 ; jelesen 
érett 3, jól érett 5, egyszerűen érett 14, visszavettetett 6. 
Az érett 22 tanuló közül jogi pályára megy 10, orvosira 6, 
technikaira 1, gazdaságira 4, katonai pályára 1. — A 
tanulók szorgalmát, jó erkölcsét legjobban illusztrálja az 
ösztöndíjak és szorgalmi jutalmak kiosztása. A Szíj Sándor-
féle alapítványból 9 tanuló 100 frtot. egy pedig 95 frtot 
kapott. A Szalay-fele alapítványból 5 tanuló 50—50 frtot, 
Báró Majthényi Lászlóné alapítványából 3 tanuló 200— 
200 frtot, Hubav József alapítványából 1 tanuló 25 frtot, 
az egyesült budapesti főv. takarékpénztár alapítványából 
1 tanuló 100 frtot. Jutalmul kapott még 1 tanuló 5 frtot, 
1 tanuló egy aranyat. Ösztöndíjat kapot t : egy 500 frtot, 
egy 100 frtot, egy 618 frt 49 krt, egy 50 frttot, egy 
100 frtot, egy 40 frtot egy 200 frtot, egy 450 frtot. — 
Tandíjelengedésben a tanulók valláskülönbség nélkül része-
sültek és részesülnek. 

Az iskolai ünnepélyek figyelemreméltó helyet fog-
lalnak el az iskola életében. A megnyitó után, okt. 7-én, 
a jóltevők emlékére, okt. 31-én a reformáció emlékére, 
február 18-án az ifjúsági segélyegyesület javára, március 
15-én ennek a napnak és Petőfi halálának 50-ik évfor-
dulója alkalmára, június 4-én az isaszegi honvédsiroknál, 
június 8-án a koronázás emlékére tartott ünnepélyt. De 
legigazabb, legmeghatóbb volt a szeptember 24-én Erzsé-
bet királyné emlékére tartott gyászünnep. Molnár Sándoi 
igazgató mondott ezen a napon gyönyörű imát, szavait 
koronkint zokogás kisérte: mélységes gondolataival a gond-
viselésbe vetett erős hitével reményt, a sajgó szivekbe 
megnyugvást igyekezett kelteni. Ezután dr. Pruzsinszky 
Pál tanár tartott nagyszabású, költői szépségekben bővel-
kedő emlékbeszédet; a dicsőült királynét, mint anyát, 
mint feleséget, mint a magyar nemzet védangyalát szép 
vonásokkal jellemezte. Végül Krausz Gusztáv klasszikus 
szép zenekisérete mellett Szalay Károly tanár adta elő 
remek alkalmi költeményét; címe: »Emlékezet Erzsébet 
királynéra* ; kezdete: »Regét beszélek, bánatos regét*. 
Ezután alkalmi zsoltár fejezte be a gyászünnepet. 

Az iskola felszerelése első helyen áll. Könyvtárai, 
hirlapgyüjteménye, tanszergyűjteménye, földrajzi taneszkö-
zök gyűjteménye, rajzoló geometriai-, érmek- és régipénz-
gyűjteménye, természetrajzi gyűjteménye, történelmi szer-
tára nem csak iskolának, de egyes muzeumoknak is dicsé-
retére válnék. 

Az ifjűsági egyesületek és segéiyegyletek működése 
dicséretes. 

Az intézet vagyona 227,107 frt értéket képvisel. 



Az intézetnek volt az év végén 550 növendéke; 
valamennyi levizsgázott, és pedig: jelesen 51, jól 104, 
elégségesen 249, elégtelenül 146. —• Vallásra nézve: ev. 
ref. 258, ág. ev. 33, r. kath. 141, unit. 2, izr. 116. 

A jövő beiratás szeptember 1—8-ig lesz. Beiratás-
kor beiratásidíj s egyéb címen 8 frt 25 kr. s a félévi tan-
díj lizetendő. Az első félévi tandíj a helybeli egyházi adó-
fizetőknél 14 frt, a többi ev. ref. és más keresztyén 
tanulókért 21 frt, izraelitákért 30 frt. A második félévi 
tandíj az említett minősítéssel 10, 15 és 20 frt. 

A javító vizsgák szeptember 1-én, a magánvizsgák 
2-án lesznek. 

(Folyt, köv.) Alfa. 

T Á R C A . 

A kassai ev. ref. egyházban tartott ünnepi 
beszéd.* 

Ézs. LX. 17., 18., 20., 22. 
Ünneplő keresztyén gyülekezet! Száz évvel ezelőtt 

1799. június hó 23-án, együtt volt a kassai református 
gyülekezet a vasárnapi istentiszteleten; nem a legelső 
ref. templom hatalmas boltivei alatt, mert hiszen az már 
sokkal régebben elvétetett őseinktől, — nem is e mostani 
templomunk falai között, mert hiszen ebben csak 1811. 
szeptember 12-én volt a legelső istentisztelet, hanem egybe-
gyűlt a kassai kicsiny ref. gyülekezet ott, a szepsi-uti 
temetőben állt, rozzant és düledező fatemplomkában, mely-
nek szélessége csak 6 és öl. hosszúsága 12 és 1/2 öl 
vala. E szűk helyen azonban igen jol elfért a kicsiny gyü-
lekezet, mely is akkor, a csecsemőket is számítva, ösz-
szesen 206 lélekből állott. 

A papi székben és az Úrasztala körül, idegen, tekin-
télyes egyéniségek foglaltak helyet, élükön az akkor szu-
perintendensnek nevezett tiszáninneni püspök, Őri Fülep 
Gáborral, ki társaival együtt azért jelent meg a kassai ref. 
egyházban, hogy valamint a környékbeli egyházaknak, 
ugy ennek is szellemi és anyagi állapotát megvizsgálja, 
azt egy részletes jegyzőkönyvben a jövő számára meg-
örökítse ; az érdemet elismerje, a hiányokra rámutasson 
és az Istennek itt egybegyűlt kicsiny seregét bölcseségével, 
tekintélyével, mindenek felett pedig az Úr igéjével erősítse 
és bátorítsa. Nagy és örvendetes nap volt ez, ünneplő 
ker. gyülekezet, a kassai maroknyi reformátusság életében ; 
ime, saját főemberei és kormányzói jöhettek el körükbe, 
hitöknek megerősítésére, bajaiknak megorvoslására; míg 
28 évvel azelőtt, 1771. augusztus hó 4-én, az ellentábor 
főpapja, gróf Esterházy Károly egri püspök »vizitálta 
templomunkat és iskolánkat s a plébánián cenzúrázta az 

* Elmondatott 1899. június hó 25-én az 1799-ben tartott 
püspöki látogatás emlékére rendezett ünnepély alkalmávali isten-
tiszteleten. A történeti vonatkozásaiban érdekes, megható, evangé-
liumi erőben hatalmas beszédet közreadjuk, mert úgy maga az 
alkalom kiválósága, mint a beszédé valóban megérdemlik azt. 

Sserk. 

akkori prédikátort«. Szomorú emléke a szomorú időknek, 
melyre csak az 1790. évben beállott hajnalhasadás hozta 
el a kedvezőbb fordulatot. 

Megjelentek tehát, most száz esztendeje, a régi 
dicsőségének szomorú romjai között tengődő kassai refor-
mátusok körében, az egyházkerület vezére és megbízottai, 
hogy hirdetnék a szegényeknek az evangéliumot, a foglyok-
nak a szabadulást és a megkötözötteknek a tömlöcnek 
megnyitását, hogy hirdetnék az JJr jókedvének esztendejét. 
(Ezs. 61: 1. 2.) Nagy nap, nevezetes nap; teljesen méltó, 
hogy emlékét most, száz év elmultával f'elujítsuk s Isten 
hatalma és jósága iránti hálával megünnepeljük. 

Áttekintve az azóta lefolyt 100 év történetét, szere-
tett egyházunk akkori és mostani állapotát, úgy tetszik 
nekem, mintha teljesen betölt volna egyházunkon is a nagy 
próféta vigasztaló jövendölése : 

A réz helyébe aranyat hozok, a vas helyébe ezüstöt 
hozok, a fákért rezet és a kövekért vasat. 

A kicsiny ezerre szaporodik és a kevés erös nemzet-
segre. Én, az Ür, az ö idejében, nagy hamarsággal meg-
mívelem ezt. 

Nem hallatik többé a te földeden ragadozás; pusz-
títás és rontás a te határidban és a szabadulást hivod 
kőfalaidnak és kapuidnak a dicséretet. 

A te napod nem megyen többé alá és a te holdad 
nem fogyatkozik el; meri az Úr lészen neked örökkévaló 
világosságod és a te keserűséged napjainak vége szakad. 

Vessünk azért, e szentigék vezetése mellett, egy futó 
pillantást egyházunk akkori és mostani állapotára s akkor 
meglátjuk, miként teljesedett be az Úr vigasztalása kassai 
református egyházunkon. 

I. 
E világ szerint kicsiny volt 100 évvel ezelőtt a kassai 

gyülekezet és elvettetett annak külső állapota. Szép kő-
templomától, nagy iskolájától, dús jövedelmet hajtó szőlői-
től megfosztva, törvényes szabadságából a zaklatott vagy 
tűrt állapotba helyezve, valóságos tengéletet élt itt a marok-
nyi reformátusság, a régi sereg csekély maradéka, a régi 
dicsőség bús omladékain. Nem a belvárosban, de kint, a 
távoli külvároson, a halottak csöndes kertjében állt a 
kicsiny, rozzant, fatemplom, fa haranglábbal és szegényes 
iskolaépülettel környezve. Az egyház lelkészei igen rövid 
időközökben változtak, mert a számában és anyagi erejé-
ben egyaránt megfogyatkozott gyülekezet nem volt képes 
a lelkipásztornak csak annyi javadalmat is biztosítani, 
mely a megélhetés legszűkebbre mért igényeinek mefelel-
jen. Az egyház vagyona, csekély tőkepénzben és néhány 
köblös szántóföldben, alig hozott valami jövedelmet, úgy, 
hogy az egyházfentartás nagy terhe egészen a csekély 
számú s nagyrészt szűk anyagi viszonyok közt élő hívek 
vállaira nehezedett. Egy volt csak, mi az emlékezeten 
kivül a régi dicsőséget képviselte: a fejedelmi alapítók 
és jóltevők által ajándékozott s az üldöztetések viharaiból 
csodálatosan kimentett Úrasztali drága készletek gyűjte-
ménye. A szorongató szükség azonban már ezekre is ráve-



tette szemét, a most 100 évvel ezelőtt tartott püspöki 
vizitáció a drágaságok egy részének eladását javasolta, az 
egyház anyagi helyzetének némi megjavítása végett. Egy 
szóval, igen szük és szegényes állapotban volt 100 évvel 
ezelőtt kassai református egyházunk. 

De nézzétek csak, mily változást hozott létre az 
Úrnak jóvolta, mely a hívek hűségét és áldozatkészségét 
szent áldásával megkoronázta. A réz helyébe aranyat 
hozott az Úr, a vas helyébe ezüstöt; a faliért rezet és a 
kövekért vasat. A külvárosi fatemplom helyett itt áll, a 
belvárosban, szép kőtemplomunk, az éneklést vezető 
orgonával; közepén, a régi faasztal helyett, márvány 
Urasztalával. A fa harangláb helyett díszes sugártorony-
ban állanak a harangok, melyek közül a régibb immár 
a harmadik templomba hivogatja a buzgó híveket. Az 
egyház anyagi helyzete is megszilárdult s belhivatalnokai-
nak állandósága tisztességes javadalmazással biztosítva van. 

És ha áttekintem e díszes gyülekezetet, ha gondolóra 
veszem egyházunk tagjainak nemcsak mai szamát, dé 
egyúttal társadalmi helyzetét és súlyát is, nem kell-e elös-
mernem, mély hálával a Mindenható iránt, hogy betel-
jesült az ő vigasztaló Ígérete : a kicsiny ezerre szaporo-
dik és a k"vés erös nemzetségre ; én, az Úr, az ö idejében 
nagy hamarsággal megmívelem ezt! Igen 1 az akkori 
206 lélek máig közel másfélezerre szaporodott, a kevés-
ből erős nemzetség lett, az Úr kegyelme által, ki az ő 
idejében nagy hamarsággal megcselekedte ezt. Nagy hamar-
sággal, mondom, mert ő előtte ezer esztendő annyi, mint 
egy nap és egy nap, mint ezer esztendő. Ránk, rövid 
életű emberekre nézve pedig száz év is három ember-
öltőt jelent; nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek el 
annak folyamán ; így azon 50 család közül is, mely 100 
évvel ezelőtt a kassai egyházban összeiratott, ma már 
csupán 3-nak egyenes utódai élnek közöttünk, mint egy-
házunknak egytől-egyig buzgó tagjai. 

II. 
De nemcsak egyházunk számbeli és anyagi erejére 

nézve, hanem közjogi és társadalmi állására vonatkozólag 
is beteljesedett az Úr vigasztalása: Nem hállatik többé a 
te földeden ragad >zás; pusztítás és rontás a te határaid-
ban ; és a szabadulást hiiod te kőfalaidnak és kapuidnak 
a dicséretet; a te napod nem mégyen többé alá és a te 
holdad nem fogyatkozik el; mert az ZJr lészen neked 
örökkévaló világosságod és a te keserűséged napjainak 
vége szakod. A kassai ref. egyház történetében, mint 
tükörben, egyetemes magyar ref. egyházunk történetét 
szemléljük. A reformáció két nagy ágazatának egymással 
való küzdelme, majd annak lecsillapulta után a két testvér-
egyház boldog és békés életének rövid korszaka; ennek 
letűntével, a régi egyház részéről nagy erővel feltámadt 
visszahatástól szenvedett másfélszázados üldözés és el-
nyomatás, miként általában hazánk és egyházunk egye-
temes történetében, úgy kassai ref. egyházunk életében is, 
nyoinról-nyomra, korszakról-korszakra kimutathatók és 
feltűntethetők. Bizony, ragadoiás hallatott sokszor a mi 

földünkön is, pusztítás és rontás a mi határainkban; 
napunk igen sokszor aláhanyatlani és holdunk megfogyat-
kozni látszott. Volt idő, mikor ártatlanul börtönben szen-
vedett, majd a hazából is száműzetett a kassai ref. pap, 
s a pásztor nélküli kicsiny nyáj már-már egészen a raga-
dozó farkasok prédája lett; volt idő, mikor csak a közeli 
s távoli hitsorsosok szeretetadományainak segítségével és 
drágaságainak áruba bocsátásával tudta egyházunk létét 
fentartani; volt idő, mikor romladozott fatemplomának 
kijavításától eltiltva, másfél éven át, a szabad ég alatt, 
kitéve szélnek és viharnak, imádta a kassai kis sereg 
Urát, és Istenét; volt idő, mikor a bárcai református pap, 
csak az éj sötétségének oltalma alatt, titokban, szabad-
ságát, sőt életét is kockáztatva, feldúlhatott meg Kassán, 
a pásztor nélküli nyáj vigasztalására; volt idő, a midőn 

de elég a mult szomorú emlékeiből, — nem 
folytatom tovább! 

Legyen hála a mindenható Úr Istennek, ki lett 
nekünk örökkévaló világosságunk, kinek kegyelméből a mi 
keserűségünk napjainak vége szakadt! 

A jobb kor megnyíltának közel százados emléke 
e templom, melyben Istent imádni ma is egybegyűltünk, 
melyet századunk elején, 1805-től 1811-ig emelt fel 
akkori elődeinknek áldozatkészsége. Azóta már kilenc 
évtized pergett le a végtelenség nagy homokóráján s az 
évek fogai erős nyomokat hagytak az Ur e haj lékán; 
külsejét rendbehozatta s díszes toronynyal ékesíté pár 
évvel ezelőtt egyházunk és presbyteriumunk egyik tagjá-
nak, minden időkre példaként tündöklő áldozatkész buzgó-
sága; templomunk belseje azonban — mint mindnyájan 
látjátok — nagymérvű javításra és újításra vár. 

Most száz esztendeje, e napon, bizonyára az a szent 
vágy ébredt fel a mi őseinkben, vajha egy méltó és diszes 
hajlékot emelhetnének az Úr nevének imádására ; ma, 
midőn a multak emlékein elmerengünk, midőn szivünk 
hálával telik el az Ur kegyelme és áldása iránt, hogy sze-
retett egyházunkat e század lefolyta alatt, minden tekin-
tetben ennyire megsegítette; midőn már a szabadulást 
kőfalainknak hívhatjuk és kapuinknak a dicséretet, bizo-
nyára a mi szíveinket is áthatja az a szent vágyakozás, 
vajha a mihamar elközelgő új századnak méltó díszében 
és alakjában adhatnók át kedves templomunkat. Nyilvá-
nuljon azért tettekben a bála, a szent vágyakozás legyen 
szent elhatározássá ; miként e templom elődeink önként 
megajánlott adományaiból épült fel, ennek megújítása is 
a mi áldozatkészségúnk eredménye és emléke legyen! 

Hiszem, sőt tudom, hogy így is lesz; hiszem, sőt 
tudom, kedves Atyámfiai, hogy a ti hagyományos vallá-
sos buzgóságtok és áldozatkészségtek ez alkalommal is 
megdicsőíti önmagát és a hunyó század elbúcsúztatása s 
a feltűnő új század köszöntése már a díszesen megújított 
és átalakított templom falai közt fog megtörténhetni, 
jeléül és bizonyságául annak, hogy a sok próbáitatásokon 
átment kassai ref. egyház mostani tagjai, egyenként és 
összesen, érzik és tudják azt, hogy mivel tartoznak Iste-
nüknek, vallásuknak és hazájuknak; mindnyájan érzitek 



és tudjátok azt. hogy e szent helyet, melyben a Krisztus 
evangéliuma kizárólag és mindig édes magyar nyelvün-
kön hirdettetik, méltó díszében és alakjában fentartani 
kétszeres: vallásos és hazafiúi kötelességünk. 

Érezzük és teljesítsük is mindig e kötelességet, 
szeretett atyámfiai!. A korszellem elvilágiasodása. sőt meg-
romlása ; ama régi ellenségnek, többé nem erőszakos, 
sőt sima, de épen oly öntudatos és folytonos támadásai, 
egyaránt kell hogy ösztönözzenek bennünket vigyázatra, 
összetartásra, református öntudatunk erősítésére; szóval 
egyházunk és vallásunk elvei és intézményei iránt, tán-
toríthatatlan hűségre és szeretetre. Kassai egyházunk és 
annak temploma századok óta világító- és őrtorony, hegyen 
épített város, mely az Ur Jézus szerint, nem rejtethetik 
el. (Máté 5. 14.) A kinek azért füle vagyon, hallja, a 
mit a lélek mond a gyülekezetnek: Ezt mondja ama 
Szent és Igaz (az Ur Jézus Krisztus): tudom a te dol-
gaidat ; imé, adtam te elődbe egy megnyílt ajtót, melyet 
senki be nem zárhat; mert vagyon valami jóság bernied 
és megtartottad az én beszédemet, meg sem tagadtad az 
én nevemet Imé, eljövök hamar; tartsd meg azt, a 
mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat. 
(Jel. 3 : 6., 7 , 8., 11.) Ámen. Révész Kálmán. 

B E L F Ö L D . 

Pár szó az »Énekeljetek neki vigan« című 
cikkhez.* 

A »Prot. Egyházi és Iskolai Lap« 29-ik számában 
»Református« értekezik egyházi énekeinkről s annak külö-
nösen hibás használatáról. A mily lelkesedéssel adózik 
— és méltán — nagytiszteletű Fejes István énekügyünk 
buzgó reformátorának: ép oly — mondhatnám — lelki 
undorral fordul ellene annak az éneklési módnak, melyet 
használ ref. egyházunk széles e hazában, csaknem kivétel 
nélkül. 

»Református* úrnak ebben teljesen igaza van; bizony 
énekelhetnénk szebben is s különösen elítélendőnek tar-
tom a lassú, nagyon vontatott éneklést, mely egy művelt 
lelkületű egyénnek bizony nem nagy lelkiépülésére szolgál. 
Mint mondám: énekelhetnénk szebben is, de hát ennek 
sok az ellensége, melyet itt mind felsorolni felesleges idő-
vesztegetés lenne. Elégnek tartom csak ezen egyről szólani 
— melyet >Ref.« űr említ — hogy t. i. ebben sok része 
van a kezdő, gyakorlatlan orgonistáknak is. — Aláírom ! 
Szabad legyen azonban megjegyeznem, miszerint lesz ez 
még rosszabbúl is. — Eddig is csak alig egy-két orga-
nista kerül ki a végző képezdészek közül; de mint lesz 
ez a jövőben, mikor a zenéért eddig lelkesülő növendék 

* Közöljük e cikket, mert fontosnak tartjuk ez elvek tisztá-
zását, mielőtt az új énekeskönyv tényleges összeállítása megindulna. 
Fölkérjük munkatársainkat és lapunk barátait, hogy nézeteiket e 
tekintetben nyilvánítani kegyeskedjenek. Sserk. 

azt látja, hogy zeneművészete nem előnyére, de hátrá-
nyára van s hogy orgonistává létele épen azt eredmé-
nyezi, hogy mint organista az ezzel járó fizetés után a 
tanítói nyugdíjba fel nem vétetik? Nagy a valószínűség, 
hogy ezután s ilyen méltatlan eljárás mellett még kevésbé 
lesznek ref. egyházunknak avatott orgonistái; legalább 
felekezeti képezdéinkből nem! 

E kis kitérés után visszatérhetek tárgyamhoz, vagyis 
a képzetlen organisták énekrontásához. Ismétlem, erre 
nézve egyetértek »Reform.« úrral, de ha ez áll: akkor 
áll az is, hogy egy szakképzett orgonista még a Sz. Nagy 
Károly-(nem József)-féle félkottás kaptafa mellett is elér-
heti azt az eredményt, melyet »Református« úr elérni 
kíván, hogy tudniillik: a szövegnek megfelelő módon éne-
kelni, vagyis — azt hiszem ebben is egyetértünk — úgy 
kell a hangzókat éneklés közben is kiejteni, a mint azt 
rövidsége, vagy hosszúsága kívánja. Mert vájjon lehet-e 
nagyobb képtelenség az éneklésben, mint midőn egy rövid 
»i« hangzót egy fél hangjegynél is tovább hangoztat az 
énekes és megfordítva hosszú hangzót rövidnek. Ha ez áll, 
úgy kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint a lapban közzé-
tett 43-ik dicséret ily helytelenségek sorozata. Az egész 
ének minden sora hemzseg ily visszásságoktól. — Bocsás-
son meg »Református« úr, de kénytelen vagyok kijelen-
teni, hogy ha ez ének ily alakiában a javított énekes-
könyv számára lenne így kiállítva: ezt nagy szerencsét-
lenségnek tartanám nem csak alaki feldolgozásánál, de 
előforduló nagyon hibás összhangosításánál is. — Feles-
legesnek tartom a részletes boncolgatást, csak bele kell 
nézni a hangjegyzésbe s a szöveget összehasonlítva a 
hangjegyek értékével: állításom igazsága mindenkit meg 
fog győzni! 

Nagyon helyén valónak tartom itt még »Református« 
úr azon passzusáról megemlékezni, mely szól arról, hogy 
az énekügyibizottság szándékában van néhány szép 
dicséretet kihagyni énekeink közül. — Hogy énekügyi 
bizotttágunk e tekintetben mit szándékozik tenni: azt ő 
tudja, de sajnos tudnunk, hogy már eddig is kihagyta 
énekeskönyvünkből a 144-ik dicséretet, mely pedig egyike 
a legszebb zenei kompozícióknak. Ezt kihagyni kár volt, 
de nagy kár lenne szerintem a 25-ik dicséret melódiájá-
nak átalakítása is. Kár volna e szép éneket kiforgatni 
eredeti szépségéből. Valódi olasz zene. Vagy tán ép ez 
a b a j ? ! 

Balogh László, 
zene-énektanár s organista-

kántor. 

KÜLMISSZIÓ. 
Missziói problémák. 

A ki a hittérítés ügyével nem foglalkozott elég 
behatóan, azt hinné, hogy az nagyon egyszerű dolog. Nem 
kell ahhoz egyéb, mint az Isten igéjének buzgó hirdetése. 
Kétségtelenül ez a legelső. De hogy Isten igéje hirdetése 
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közben és után, mikor az evangélium ereje már kezdi 
átjárni a lelkeket és intézményeket, még mi mindenféle 
megoldandó kérdések támadnak, arra tanulságul közöljük 
Buchner missziói igazgatónak a brandenburgi missziói kon-
ferencián Berlinben az idén tartott felolvasásából a követ-
kezőket. 

Buchner a nyugat-indiai missziói területen szerzett 
tapasztalásairól számol be mondott felolvasásában. 

Nyugat Indiában 1732-ben kezdődött el a voltaké-
peni hittérítői munkásság Szent-Thomasban, 1740 ben 
Szt-Croix-ban, 1790-ben Tabago-ban s végül 1890-ben Trini-
dadban. Sokszor szemére vetették az itt folyó munkának 
s azt folytató munkásoknak, hogy nem értenek az önálló 
gyülekezetek neveléséhez. A kérdés teljes megvilágítására 
legyen szabad elmondanunk, hogy 1838-ig csak rabszol-
gák között folyt a munka. Tehát mindössze hatvan esz-
tendeje, a mióta szó lehet független gyülekezetek alakítá-
sáról. Lássuk hát, mi történtezen hatvan esztendő a la t t? 

A nyugat-indiai misszió költségei 1897-ben 366,500 
márkára rúgtak. Ebből a missziópénztár terhére esett 
kerek 40,000 márka. Az iskolákra való tekintetből meg-
adott állami segítség 170,000 márka. A többi 160,000 
márkát a nyugat-indiai gyülekezetek maguk adták össze, 
a mi, tekintve a mintegy 40 ezernyi lélekszámot, kik közül 
csak 18,000 az úrvacsorával élő, nem kicsin viendő összeg. 
Az ott működő 53 misszionárius közül 23 a benszülött, 
közöttük 14 a felavatott pap. 9 még a próbaidejét tölti. 

A gyülekezetek önállóvá tételének munkája — a 
misszió tulajdonképeni célja — szintén halad előre, küzdve 
a maga természetes nagy akadályaival. A financiális 
önállóságot valószínű, hogy már minden gyülekezet elérte 
volna, ha a nyugat az utóbbi .években olyan súlyos gazda-
sági válságon nem megy keresztül. így is a törekvés az 
anyagiakban való függetlenségre mindenütt megvan s az 
egyes gyülekezetek versengenek ebbeli igyekezetükben 
egymást felülmúlni. 

Az anyagi önállósággal kézen fogva jár a szellemi 
függetlenség és az egyházi önkormányzat. A legnehezebb 
ezekkel összefüggő kérdés azonban, hogy a törzsek számára 
saját nemzetiségű és nyelvű lelkészek képeztessenek. 

Nem csekélylendő az ezen a téren elért eredmény 
sem. Mert, a mint már említettük, 53 hittérítő között 23 
a benszülött, kik közül 14 felavatott lelkész. Még kedve-
vezőbbnek látszik az erednénv, ha meggondoljuk, hogy 
az itt képzett hittérítők közül némelyek más vidéken 
nyertek alkalmazást. Mégis lassúnak látszik a haladás, 
mely 60 esztendő alatt csak ennyit tudott ennyi anyagi 
és szellemi áldozattal élérni, ha tekintetbe nem veszszük 
a speciális helyi viszonyokat, melyek a munkát szerfelett 
megnehezítik. 

Sajátságos gyülekezetek ezek a nyugat-indiai gyüle-
kezetek nagyon. Bármelyiknek a népein tekintsen végig 
a szemlélő, azonnal észreveszi, hogy nem egységes nép-
fajjal van dolga. Az ében-feketétől a szeplőtelen fehérig 
mindenféle színárnyalat képviselve van köztük. Sőt az 
egyszinüek között is annyi az árnyalat, mely azt hirdeti, 

hogy őseik más-más földnek szülöttei, hogy szinte meg-
számlálhatatlan. Mozambique fekete szine, a kafferek saját-
ságos arcalakulása, a nyugat- és dél-afrikai ősök minden 
sajátos jellemvonása meg-meg tetszik a keverékben. És 
ha a különböző származást már a külső is elárulja, még 
inkább észrevehető ez a lelkeken. Ennek a népnek nincs 
nemzetiségi öntudata, sőt faji összetartozandósági tudata 
is oly halavány, hogy szinte a semmivel egyenlő. E között 
az össze-visza keverődött nép között az eredeti nemzeti saját-
ságok még mindig nem olvadtak össze, még mindig nem 
alakultak ki valami új összetartó faji önérzetté. A processzus 
még csak most folyik. Éppen ezért nem könvű olyan fér-
fiakat találni, kik a szívhez közelebb eső nemzeti vagy 
faji szeretettől, önérzettől sarkalva, életüket népük szol-
gálatára szenteljék. 

Ennek a nemzeti kialakulásnak kétségkívül nagy 
a befolyása a benszülött lelkészek képezhetésére nézve. 
De talán még fontosabb tényező a kérdés megoldásánál, 
hogy az illető népet mennyire hatotta át a keresztyénség 
mindeneket átalakító, megszentelő ereje. Mert megesik 
ugyan az is, hogy alacsony miveltségü és kicsiny hitű 
nép közül is támadnak lelkes térítők Ezek azonban olya-
nok, mint a cserjés vidéken nőtt magas törzsű fa — 
kivételek. S a villám is hamar éri őket: Bizony a 
benszülött lelkészek kérdése csak akkor lesz megoldható, 
ha népeik már a miveltségnek bizonyos fokát elérték, 
Úgy hogy a missziónak még sokáig lesz súlyos kötelessége 
iskoláiban és templomaiban a nép szellemi és erkölcsi 
fejlődését munkálni. Dicséretére legyen mondva az angol 
gyarmatpolitikának, ebben a tekintetben a világi kormány-
zás részéről sok történik. A messzi Nyugat-India lakói 
az értelmi fejlettség sokkal magasabb fokán vannak, mint-
sem azt a távolból szemlélő gondolná. 

Ha fontos e kérdésben az általános szellemi mívelt-
sége a népnek ; még fontosabb, hogy a keresztyén igaz-
ságok mennyire lettek annak a népnek belső igazságaivá. 
Hogy a népélet legbensejében a régi babonák kisértenek-e 
még, vagy keresztyén igazságok uralkodnak. A leendő 
gyermek bölcsője mellett az atyai fétisek állanak- e, vagy 
a gyermek Jézus mosolyog. Ennek a legheterogénebb nép-
nek az életében, lelki világában, erkölcsi törvényeiben, 
szokásaiban, hogy mennyi a sötétség, a babona, a fonák-
ság, azt elképzelheti mindenki a ki tudja, hogy 1000 éven 
át keresztyén népeknél is a köznép életében mennyi az 
efajta dolog. — Már a mindenfelől összehordott bál-
ványimádás lenyűgözte ennek a szerencsétlen népnek a 
lelkét, de még többet rontott rajtuk a rabszolgaság nyo-
morú állapota. Mert ha volt is a szívökben valamiféle 
emberszeretet, kötelességérzet, azt ugyan sietett kioltani 
onnan fehér gazdájuk embertelen kegyetlensége. A házassági 
kötelék lehetetlen vala köztük, az erkölcstelen élet csak 
annál jobban virágzott. Képzelje el most akárki, hogy 
az ilyen tradíciók között felnőtt népet micsoda munka 
elszakítani a bűntől, mely neki életeleme, melyből léleg-
zettek atyái s vette lételét maga. Nekünk keresztyén tár-
sadalomban élőknek mennyi munkába kerül, korunk és 



környezetünk bűnei alól szabadulni. Hát annak a bol-
dogtalan feketének micsoda harcot kell megharcolnia, 
hogy vére és gyermeksége látomásaitól, durva idegeinek 
ingerétől, népének minden hagyományától szabadulni tud-
jon, hogy Krisztus papja legyen. A keresztyénség azon-
ban már eddig is megmutatta az erkölcsi nemesítés terén 
hogy isteni erő. Meg fogja mutatni bizony nyal a maga 
teljes fenségében magát e szerencsétlen emberek között, 
úgy mint megmutatta közöttünk. 

Az eddig ecsetelt nemzeti öntudathiányból még 
egy nagy akadálya nőtt ki a benszülöttek papi hiva-
talának. 

A néger a hosszú rabszolgaság és megaláztatás 
ideje alatt lassanként elvesztette minden bizalmát a saját 
fajtájához s megszokta a fehéreket magasabb rendű lé-
nyeknek tekinteni. Majdnem a lehetetlenséggel határos 
már most odaemelni őt, hogy el tudja képzelni önnön 
társát, mint a fehérekkel teljesen egyenjogú és egyenlő 
képességű vezetőt. Némely szigeten észlelhető ugyan javulás 
e tekintetben, de az általános felfogás még is csak az, 
hogy a néger mint vezető, kormányzó nem követelhet, 
nem igényelhet magának sem annyi tudást, sem annyi 
tiszteletet, mint a fehérek, kiknél alábbvaló. Épen ezért 
sok bajuk van a benszülött lelkészeknek pl. a pénz-
gyűjtésnél. Keservesen panaszkodik egy közülök: »öh, ha 
én Európába mehetnék, hogy azután földieim is elismer-
nék rólam hivatalbavaló voltomat. Mert nekik csak az 
a derék ember, a ki Európából való.< Látni való e pár 
mondatból is, hogy az a nép nem képes saját fiait tiszt-
ségekben látni, nem is vágyódik őket oda emelni, annyira 
kiveszett belőle minden önbecsülés. 

Természetes dolog, hogy a benszülött lelkészek nem 
minden tekintetben állhatnak meg európai társaik mellett. 
A minek oka nevelésük nem rendszeres volta. Bár a 
miveltségnek nem ritkán szinte meglepő fokán állanak. 
Mint egyházi szónokok mondhatni kiválóak, úgy hogy 
Európában is megállnák helyüket. A mi a hitélet terén 
való tapasztalataikat, az evangéliumba való elmerülésöket 
illeti, egyik-másikát szinte irigyelni lehetne. Csak a rendet 
tudják nehezen megszokni. A rendet egyházi anyaköny-
veik vezetésében és a pénzkezelésnél. Ez az utóbbi épen 
egyike a főokoknak a miért még jó ideig nem lehet 
önállókká tenni őket a vezetésben. Nincs érzékük a 
rend iránt. 

Nem kicsinylendő nehézség és akadály még ez el-
mondottakon kivül a fizetés kérdése. A benszülött lelkész, 
ha munkába állíttatik, rögtön annyi fizetést igényel, mint 
fehér társa. Nagyon bajos azután vele megértetni, hogy 
ő annyira nem tud rászolgálni. Mivel pedig a pénzkérdés-
nek rendesen érzékeny természete szokott lenni, ebből 
nagyon sok elkedvetlenedés született már. 

íme ezek magukban a pogány népekben fekvő aka-
dályai az önálló missziói egyházak felállításának ben-
szülött lelkészek vezetése mellett. 

De vannak bennünk keresztyénekben rejlő akadályok 
is. Egy az, hogy nem vagyunk elég áldozatkészek pénz-

ben és lelki erőben (ezt német ember mondja) más az, 
hogy nem tanulmányoztuk eléggé e kérdést, nem vettük 
tekintetbe a faji különbségeket. 

Talán még a legnagyobb akadály, hogy a sok misszió-
társulat működése nem eredményez egységes egyházat, 
nem teremt közös egyházkormányzati intézményeket. Mind-
addig, míg azt a szakadozottságot, mely a különféle 
denominációk által folytatott munka következteben előál-
lott a missziói egyházak között, valami szerencsés egybe-
kötés meg nem szünteti, addig nem igen lehet szó füg-
getlen missziói egyházakról. 

Az összekötő kapocs pedig megvagyon. A názárethi 
Jézus az. Ha őt követendjük, ha az ő szerelmével övezend-
jük körül munkánkat, ha az Ő Lelkével kötözzük egybe 
törekvéseinket úgy ez a kérdés már nem tartozik a meg-
oldandó problémák közé. Mert már megoldatott abban 
az angyali énekben ott a betlehemi mezőkön : 

Dicsőség a magasságban Istennek, 
Békesség a földön embereknek 
És jóakarat mindenféle népnek 
És nemzetiségnek. 

Misszionárius. 

K Ü L F Ö L D . 

A bordeaux-i zsinat. 
A francia református egyházak háromévenként tar-

tanak zsinatot, melyeken az egyháznak kormányzatára, 
beléletére vonatkozó törvényeket alkotják, A .zsinatot azon 
egyházak képviselői alkotják, a mely egyházak az 1872-diki 
dogmákat elfogadták, mikor is az egyház két főirányra 
oszolt szét, úgymint az »evangéliumi (parti evangélique) 
és a liberális (parti l.béral) irányra. 

A zsinatok keletkezése a reformáció idejébe nyuHk 
vissza. Az elsőt 1559-ben tartották Páris egyik fogadójá-
ban, szorgos elővigyázati intézkedések védelme alatt, 
nehogy a vérszomjas inquizitorok kezeibe essenek. A má-
sodik Poitiers-ben 156 l-ben tanácskozott. S így tartották őket 
a királyok hallgatólagos beleegyezésével 1660-ig, mikor 
egy Edictum által eltiltattak. Mivel azonban az egyházi 
életre szinte nélkülözhetetlenek valának, megtartották őket 
titokban a Languedoc, Dauphiné elhagyott völgyeiben, 
sokszor véres üldözések közepette. 1763-tól 1848-ig szü-
neteltek a zsinatok. Válságos idők valának ezek, melyek-
ben a végveszedelem folyton ott kísértett a református 
egyház feje felett. 1848-tól 1872-ig az államhatalom hívta 
össze a zsinatot hivatalból. Mivel az 1872. zsinaton az 
evangéliumi és a liberális párt nem tudott megegyezni, 
az állam levette róluk kezét és megszüntette gondosko-
dását. Ettől kezdve a múltnak eszméihez és hitéhez hű 
evangéliumi párt maga szervezte zsinatait. A sorrendben 
hetedik zsinatát most tartotta ez egyház folyó év június 
második hetében. Ennek a munkájáról álljanak itt az 
alábbi sorok. 

A zsinat elnökéül Doumerque, a mountaubani theolo-
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giai fakultás tanára választatott meg. Majd különtele 
jelentéseket olvastak fel. A pénzügyi bizottság jelentésé-
ből az a szomorú valóság derült ki, hogy az egyház nem 
tudja a reá sulyosodó terheket viselni. De az állandó 
bizottság elnökének pár szava után kijelenti a zsinat, hogy 
bizik Franciaország evangéliumi egyházaiban, hogy azok 
nem fognak semmi áldozattól sem visszariadni a mikor 
az egyház életéről van szó. Ez után következtek sóiba, 
a lelkészképesítő bizottság s a napjainkban annyira 
igénybe vett hitvédelmi (hívebben a protestantizmust védő) 
bizottság és a tanügyi bizottság jelentései. 

De nehogy az aprolékosságba veszszünk el, térjünk 
a fő dologra, a legfőbbre a napirenden lévő kérdések 
közül. Három vagy négy éve alakult Franciaországban 
egy párt, az unió pártja (parti de la conciliation), melynek 
kitűzött célja az evangéliumi meg a liberális párt össze-
békítése s így az ország összes protestánsainak egyöntetű 
munkára való egyesítése. Hála ezen irány harcosainak, 
bizonyos közeledés már történt a pártok között. 1896-ban 
Lyonban egy testvéri konferenciát tartottak, mely konfe-
rencián az evangéliumi és liberális küldöttek az országnak 
csaknem minden konzisztoriumát képviselték. E gyűlés 
végeredményeként egy állandó bizottságot, a »testvérkon-
ferencia bizottsága* néven, küldött ki, mely magában foglalta 
az evangéliumi egyházak zsinata által kineveztetni szokott 
»állandó bizottságot« és a liberális gyülekezetek delegátusait. 
Ez a bizottság azóta többször ülésezett és hathatós munkát 
végzett a francia protestantizmus védelmezésében. Neki 
köszönhető, hogy Madagaszkáron a jezsuiták működése 
elé gátat vetettek és hogy a theologiai fakultások kétsé-
ges helyzete megszilárdult és még sok más eredmény is. 

Azt szerették volna már most keresztül vinni, hogy 
a zsinat ennek a bizottságnak a rendszeres összejövetelét 
és munkásságát határozza el. Szerették volna tudniillik a 
liberálisok és az unió-párt, hogy az evangéliumiakkal 
minél szorosabb viszonyba jöjjenek. 

Couve párisi lelkész külön véleményében óvta meg 
a zsinatot ezen konferenciák rendszeressé tétele ellen. 
Mert véleménye szerint bármekkora tisztelettel viseltessék 
is a más gondolkozásuak iránt, a zsinat lételét veszélyez-
tetnék ezek az összejövetelek, ennélkül, hogy a zsinat 
munkáját végezni tudnák. Indítványa tehát az, hogy »el 
kell menni a novemberi ülésre, békészerető testvéri szív-
vel. De nem szabad megelőzni a jövendőt és a kivételes 
alkalmú conferenciákat állandó jelleggel ruházni fel«. 

Az unio-párt ez ellen egy 115 lelkész aláírásával 
ellátott petíciót nyújtott, be, melyet azonban a zsinat nem 
fogadott el, mert nem valamely tartományi zsinat által nyúj-
tatott be. A kérdés eldöntésére egy 15 tagú bizottságot 
választottak azután. 

Ennek a bizottságnak a nevében elnöke kijelenté 
hogy Couve indítványát fogadják el. Az eme kijelentésre 
megindult, de mindvégig szívélyes eszmecsere éredménye 
lőn a bizottság indítványának elfogadása. 

Eme fontos határozat után a jelentések hosszú 
sora következett, melyekből csak a fontosabbakat soroljuk 

el. Dupin St. Andre de tour-i lelkész a gyülekezetek 
statisztikájával számolt be, melynek kérdő ivei minden gyü-
lekezetnek megküldettek: Ezen statisztika szerint 1898-ban 
kereszteltek Franciaországban 13,677 egyént, meghalt, 
14,885 tagja a református egyháznak: »Ennek dacára 
is* — mondja a jelentés —»helyzetünket megtartottuk, 
mert sok a kereszteletlen gyermek, lelkészeink pedig leg-
több helyen kötelesek a nem protestánsok temetését is 
végezni.« 

A vegyes házasságok száma sajnos szaporodik. 
»Ezek a mi egyházunk nyilt sebei.* A templombajárás 
kielégítő, bár még nem mondható buzgónak. Az iskolás 
gyermekek nagy része részt vesz a vasárnapi vallásokta-
tásban, jóval kisebb része a csütörtöki órákon. 

Ezután az evangélizációra alakult központi társaság 
jelentése került sorra. A társaság azzal a céllal alakult, 
hogy a szétszórva élő protestánsok és katholikusok között 
terjeszsze az evangélium életadó erejét. Jelentéséből öröm 
volt hallani, hogy a társaság fennállása óta 44 gyüleke-
zetet alapított, melyeket az állam is elismert ilyeneknek. 
26 új lelkészi állást szervezett a társaság, több mint 100 
templomot épített, 260 növendéket készített elő a lelkész-
ségre theologiai iskolájában. Jelenleg 139 lelkészi állásról 
gondoskodik és mintegy 300 filiáról. Megbízottai állan-
dóan több mint ezer helyet látogatnak. Évi költségvetése 
legutóbb 410,000 frankra rúgott, remélhető, hogy ez, 
tekintettel az áldásos munkára, a jövendőben még szapo-
rodni fog. 

Végül »A francia protestantizmus történetének kuta-
tására alakult társulat* tagja, Weisz, tartott tudományos 
felolvasást, ezen a címen: »A bordeaux-i protestánsok a 
francia forradalom előtt.* Előadásokat tartottak még 
Doumerque tanár a »Protestánsok jogai* ról, telve tűzzel 
és lelkes honszerelemmel; továbbá különféle egyházi be-
szédeket tartottak Bois a mountaubani fakultás tanára és 
Couve párisi lelkész. 

Szó.esett még a normandia tartományi zsinat indít-
ványán a nők választó jogairól azok előnyére az elár-
vult gyülekezetben. 

Végül megválasztották az »Állandó bizottság* tag-
jait, mely, a mint neve is sejteti, a zsinatok közti időben 
az egyetemes egyházat képviseli. 

Válás előtt a nagytemplomban istentisztelet volt, 
a kiváló alkalomhoz mérten nagyszámú résztvevőkkel. 
A szent beszédet a párisi lelkész Couve tartotta, utána 
urvaesoraosztás volt. 

Június 17-én este volt a bezáró gyűlés. 
A zsinat szépen dokumentálta az evangéliumi pártok 

egységét, összetartását. 
Szívből óhajtjuk francia testvéreinknek, hogy az 

evangélium továbbra is diadalról diadalra vezesse őket 
ama nagy problémáknak megoldásában, melyeket az élet 
egyeseknek és nemzeteknek elibe helyez, a melyeknek 
summája élet vagy halál. 

R. K. Z. Grotius. 



I R O D A L O M . 
** A »Sárospataki I f júság i Közlöny« (XV-dik 

évfolyam; szerkeszti ifj. Zsoldos Benő) 9—10-ik, keitős 
száma két. ívnyi terjedelemben s a következő tartalommal 
jelent meg: » Visszapillantás* (vezércikk) ifj. Zsoldos Be-
nőtől: »Budapest és az ifjúság* Gyarmatiig Józseftől; 
»Bosznia és Bulgária a berlini kongresszus előtt« (folyt, 
és vége) ifj. Zsoldos Benőtől; »Philemon és Baucis« 
(Ovidius) ford.: Nagy Béla; »Tíz év multán« (tárca) 
Szikszay Balázstól; »Mért árulta el Júdás Jézust? (Theol. 
tanulmány) Harsányi Istvántól; »Debrecen és Sáros-
patak® (visszaemlékezések) Theologus Historicus-tői; »Rú-
gott csillag* (költ.) Floridor-tói; vegyes közlemények; — 
cimlap és tartalomjegyzék. — E kettős számmal a lap 
XV-ik évfolyama be van fejezve. 

E G Y H Á Z . 

E v e n g é l i k u s e g y h á z i közgyűlés . A pestmegyei 
ágostai hitv. evangélikus egyházmegye a mult héten tar-
totta meg rendes évi közgyűlését a deák-téri ev. gimná-
zium dísztermében, Podmaniczky Géza báró valóságos 
belső titkos tanácsos és Törölt József főesperes, ceglédi 
lelkész együttes elnöklésével. 

A főesperes imája után az elnöklő egyházmegyei 
felügyelő megnyitotta a közgyűlést s megemlékezett az 
elmúlt évben történt szomorú eseményről, a királynénk 
váratlan haláláról. A közgyűlés elhunyt nagyasszonyunk 
emlékezetét jegyzőkönyvben örökíti meg. Azután Törölt 
főesperes előterjesztette évi jelentését. A közgyűlés tudo-
másul vette a jelentést. Erre bemutatták az egyházmegye 
területén levő politikai községeknek az anyaegyházakhoz, 
illetőleg a misszió-körökhöz való beosztásáról szóló kerü-
leti tervezetet. A közgyűlés ezt némi módosítással hely-
benhagyta. A lelkészválasztásról szóló szabályzatot is 
elfogadták. Tárgyalásra került a rákos-palotai tanítóválasz-
tás ügye. A közgyűlés Záboy tanító megválasztását tör-
vényesnek jelentette ki, Halász és Hoffmann jelöltek 
között pedig új választást rendelt el. Mdczer Gyula dr-
alesperes, acsai lelkész az egyházmegyei tanügy kedvező 
állásáról referált. Megválasztották az egyházmegyei för-
vényszék tagjait és a kerületi közgyűlésre küldendő kö-
veteket. 

Az egyházmegye gvámintézéte is megtartotta rendes 
évi közgyűlését Jezsovits Pál cinkotai lelkész elnöklésével. 
Jezsovits elnök fölolvasta évi jelentését, a melyben rész-
vétteljes szavakban emlékezik meg a bányakerületi gyám-
intézet érdemes világi elnökéről, Radvánszky János báró-
ról. A közgyűlés a buzgó és áldozatkész protestáns főúr 
emlékezetét jegyzőkönyvben örökítette meg. Az elnök évi 
jelentésében konstatálta, hogy a gyámintézeti gyűjtés ered-
ménye az elmúlt évben tetemesen csökkent. Az elnök 
proponálta segítő-tervezetet egyhangúlag elfogadták. Ezzel 
a közgyűlés véget ért. 

E g y h á z m e g y e i közgyűlés . A zólyomi lutheránus 
egyházmegye július 26-dikán és 27-dikén tartotta meg 
évi közgyűlését Gsipkay Károly egyházmegyei felügyelő 
és Svehla Gusztáv főesperes elnöklésével. A tárgysorozat 
rendjén érdekes volt Kuzma Adolf alesperes jelentése, 
melyben az oktatás állapotáról terjesztette elő jelentését. 
Konstatálta, hogy az egyházmegye területén levő iskolák-
ban a magyar nyelv egyre terjed és tanítása csaknem 
mindenhol kielégítő, sőt több helyen valósággal meglepő. 
Különösen megdicsérte az alesperes a besztercebányai 
evangélikus iskolát, a melyben ma már minden tárgyat 
magyarul tanítanak. Elhatározta még a közgyűlés, hogy 
Libetbányán harmincezer forint költséggel templomot épít-
tet.. Az új templomot a reformáció emlékünnepén, október 
hónapban avatják föl. 

I S K O L A . 

Értesítés az erdélyi ev. ref. egyházkerület kolozs-
vári theológiai fakultásáról az 1899—1900. tanévre 

vonatkozólag. 

1. Az 1899—1900-iki tanév ünnepélyes megnyitása 
szeptember hó 10-én, vasárnap d. e. 11 órakor lesz a 
fakultás épületének dísztermében. 

2. A felvételért való folyamodványok érettségi bizo-
nyítványnyal, illetőleg annak hitelesített másolatával, vagy 
leckekönyvvel (index), hitelesített adókönyvi kivonattal és 
családi értesítővel felszerelten és a fakultás igazgatóságá-
hoz címzetten folyó éri augusztus hó 20-ig küldendők be. 
Később érkezett folyamodványok nem vétetnek tekintetbe. 

A folyamodványok felzetén megjelölendő a folya-
modó lakása és utolsó postája. 

A folyamodók a beadásra kitűzött határidő után 
8 nap alatt értesíttetnek folyamodványaik miként történt 
elintézéséről. 

A volt növendékeknek, a mennyiben nem jótétemé-
nyesek, elég csak levélben jelentkezniük. 

A á l l a m i jótéteménycseknek évről-évre kell folya-
modniok, a 2. pontban megjelölt módon szerelve fel folya-
modványaikat s azokat a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrhoz intézetten a fakultás igazgató-
ságához kell beküldeniök. 

A ki azonban augusztus 20-ig nem jelentkezik, vagy 
nem folyamodik, eltávozottnak tekintetvén, helye mással 
töltetik be. 

3. A jövö 1899 —1900-iki tanévre a fakultás mélt. 
Elüljárósága a theologus ifjak felvételét illetőleg folyó évi 
jún. 20-án tartott gyűlésében a következő határozatot 
hozta: A hittanhallgatók közül a stipendiumban részesülök 
csak a 80—50 frt díjfizetők közé vehetők fel, míg a töb-
biek — valamint az újonnan jelentkezők is — a 80—50 
forintot fizetők közé. 

A theologus ifjakért — a kötelező tárgyakért — az 
egyetemi tandíjat a fakultás fizeti. 

A hittanhalgatók részére tizenöt 100—100 frtos és 



egy 90 frtos ösztöndíj, továbbá a legáció jótéteménye 
helyeztetik kilátásba. 

4. A bölcséseethallgatók évi 150 frtos rendes, ille-
tőleg a régi növendékek 100 frtos kedvezményes díj fize-
tése mellett vé'etnek fel. Az ellátási díjat három egyenlő 
részben (szept., január és április) kell fizetni, de indokolt 
kérelemre az intézet igazgatója havi díjfizetést is engedé-
lyezhet. 

5. A beiratáskor minden egyes felvett növendék 
kivétel nélkül 10 frt beiratkozási, felszerelési, könyvtári stb. 
díjat tartozik fizetni, mely fizetés alól felmentés senkinek 
nem adatik; végül az intézeti törvények 1 példányát tar-
tozik megvenni (20 kr.). 

6. A beiratások a jövő tanévre szeptember 7. és 
következő napjain lesznek. 

7. A bennlakásra a felvett iíjak szeptember 7-tol 
kezdve jöhetnek. 

A tápintézetben a főzés szept. 8-án kezdődik. 
Szeptember 7-ike előtt senki bennlakást és szeptem-

ber 8-ika előtt senki kosztot az intézetben nem kaphat, 
még külön kérelemre sem. Az interuátusi ellátás lakásból, 
fűtéssel és világítással s étkezésből — reggeli, ebéd és 
vacsora — áll. 

8. A theológiai alap- és lelkészképesűő vizsgák (káp-
láni és papi vizsgák) szeptember 11—12. napjain fognak 
megtartatni. 

E vizsgákra a jelöltek szeptember 10-én, illetőleg a 
papi vizsgát teendők szeptember 11-én tartoznak a fa-
kultás igazgatójánál jelentkezni, nála okmányaikat (idexei-
ket, illetőleg első papi vizsgái és szolgálati bizonyítvá-
nyaikat) bemutatni és a képesítő vizsgák jelöltjei vizsgadíj 
címén személyenként 5—5 frtot s a kiállítandó bizonyít-
ványért külön 2 frt 50 krt lefizetni. 

9. A javító és pótvizsgálatok a beiratások ideje 
alatt, szeptember 7—10. napjain lesznek. Az ezen napo-
kat elmulasztók csak a tanári kartól külön kért és tel-
jesen indokolt kérelemre nyert engedély mellett tehetnek 
később szigorlatot; de a míg szigorlataikat sikeresen le 
nem tették, semmiféle intézeti kedvezményes jótétemény-
ben nem részesülhetnek. 

10. Esetleges tudakozódások a theologiai fakultás 
igazgatójához intézendők (Kolozsvár, Külmagyar-utca 1. sz.). 

Kolozsvár, 1899. július. 
Kenessey Béla, 

a theol. fakultás igazgatója. 

A kecskeméti ev. ref. jogakadémián a beiratá-
sok az 1899/1900. tanévre szeptember 1-től 8-ig tar-
tatnak s az előadások szeptember hó 9-én veszik kez-
detüket; a joghallgatók felvétele ezen időn túl csak folya-
modás útján, a késedelem kellő indokolása alapján történ-
hetik. Szeptember hó 15-ig a tanári kar, szeptember 15től 
október 15-ig, rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben 
a jogakadémiai igazgató-tanács adhat az utólagos felvé-
telre engedélyt. Egyévi önkéntesi szolgálatot teljesítők 
október I-től 8-ig minden folyamodás nélkül fölvétetnek. 

A beiratkozás alkalmával a következő díjak fizeten-
dők: beiktatási díj cimén a jogakadémiai könyvtár javára 
4 frt, a tanári nyugdíjalap javára 6 frt, félévi 10 frt 
beiktatási díjat csak az újonan érkező joghallgatók fizet-
nek; a többiek csupán 15 frt félévi tandíj fizetésére köte-
lezvék. 

Tandíj-mentességet az előadások szorgalmas látoga-
tása, a havi] coloqiumokban való sikeres részvétel és 
szegénységi bizonyítvány alapján, a tanári kar javaslatára 
a kecseméti ev. ref. egyháztanács engedélyezhet 

A tandíjmentesek, ha késedelem nélkül vizsgáznak 
vizsgálati díjat sem fizetnek. 

A vizsgálati díjak a következők : alapvizsgadíj 12 frt, 
államvizsgadíj 20 frt. Tanfolyammentesek vagy más tan-
intézetből jövő vizsgázók 28 frt vizsgadíjat fizetnek s ezen 
felül minden egyes vizsga után (pót- vagy ismétlő vizsgák 
kivételével) úgy a 10 frt beiktatási, mint a 30 frt évi 
tandíjat lefizetni tartoznak. 

Tápintézeti díj havonként 7 frt. Szegénysorsú, jó 
előmeneteli! joghallgatóknak ezen díj alól részben vagy 
egészben a kecskeméti ref. egyháztanács adhat felmentést. 
Az ideirányuló kérvények a jogakadémia igazgatóságához 
augusztus hó 25-ig beküldendők. 

Magánházaknál úgy lakás, mint teljes ellátás igen 
kedvező feltételek mellett kapható. Szegénysorsú joghall-
gatók ügyvédi irodákban, a kir. törvényszéknél vagy a 
városi törvényhatóságnál tisztességes mellékkeresetre is 
számíthatnak. A jogakadémia igazgatósága bármily irány-
ban a legnagyobb készséggel ad felvilágosítást. 

A joghallgatók összlétszáma az 1898/99. tanévben 
113 volt. Alap- és államvizsga tartatott összesen 118. 

Kelt Kecskeméten, 1899. évi július hó 25-dikén. — 
A kecskeméti ev. ref. jogakadémia igazgatósága. 

Figyelmeztetés az 1899—1900. tanévet illető-
leg. A nagv-kőrösi képezde következő értesítését vettük : 
A) A tanítóképző intézetbe olyan ép testű és szellemű 
növendékek vétetnek fel, kik a 15-ik évet már meghalad-
ták s a kiknek a magyarnyelv, számtan, földirat s a 
történelem ismeretében annyi jártasságuk van, a mennyit 
a gimnázium, reál- vagy polgári iskola négy alsó osztá-
lyában meg lehet szerezni. A belépni kivánó növendék 
erről vagy iskolai bizonyítványt tartozik előmutatni, vagy 
felvételi vizsgálatnak kell magát alávetnie; egyszersmind 
igazolnia kell egy nyilatkozattal szülői beleegyezését és azt, 
hogy a szülék képesek e fentartani itt az illetőt; továbbá 
orvosi bizonyítványnyal testi és szellemi épségét, végre 
keresztlevéllel életkorát is. A tanév kezdete 1899. szep-
tember 1. 

A beiratások szeptember 1—5. napjain történnek; 
az ünnepélyes megnyitás szeptember 5-én lesz s a taní-
tások szeptember 6-án kezdetnek. 

A tápintézet szeptember 1-én nyilik meg, melybe a 
tan.-képezdei növendékek, mint jótéteményesek vétetnek 
föl, ebéd és vacsoráért 5 frt 50 kr., ebédért 3 frt 50 kr. 
tápdíj fizetése mellett; megjegyeztetvén, hogy a szegény-
sorsú, jó magaviseletű, szorgalmas növendékek díjleenge-



désben részesülnek. — 8 egyén a 8 egyházmegye tanítói 
által fizetett és gyűjtött javadalmat, élvezi, megfelelő köte-
lezettségek mellett. (Egy-egy növendék fentartási költségei 
körülbelül ezek: Évenként: fölvételidíj [az ujon jöttéknél] 
1 frt, orvosi díj [mindenkinél] 1 frt, orsz. tanári nyugdíj 
3 frt, zeneszer [zongora, orgona, hegedű] használati díj 
2 frt, könyvekre 10 — 12 frt. Havonként: lakásbér fűtéssel 
3—4 frt, mosás 2 frt, a tápint. díjt lásd elébb. — 
Ezekkel szemben vannak [ez értesítőben elsorolt] ösztön-
díjak és egyéb jótétemények s temetési kereset.) 

A tan.-képezdei növendékek a nagy-kőrösi ev. ref. 
egyházban templomi és temetési szolgálatot tartoznak (díj 
fejében) teljesíteni: ennélfogva az egész növendéksereg 
egyszerre a szünidőket nem élvezheti. — Templomi és 
temetési szolgálatokat teljesítvén, mint egyházi emberekhez 
illik, fekete vagy sötét ruhában és fekete kemény kalapban 
kell járniok. 

A tanfolyam négy éves. 
B) Az elemi tanítóképesítő vizsgálatra jelenthetik 

magukat, a tanítóságra megkívántató testi és lelki épség 
föltétele alatt, vallás- és nemi különbség nélkül : 

a) mindazon tanítójelöltek, kik a tanítóképző intézeti 
négy évi tanfolyamot bevégezték, vagy gyakorlati, akár 
nyilvános-, akár magári tanítóskodással foglalkoztak a 
képezdepálya végeztével; 

b) kik a közoktatási törvény keletkezése előtt már 
gyakorló tanítók voltak; 

c) végre azok is, kik magukat a tanítóságra magá-
nosan képezték, ha legalább egy évi gyakorlati akár nyil-
vános, akár magántanítóskodásukról bizonyítványt nyúj-
tanak be s az illető osztály-vizsgálatokat előbb leteszik. 

A tanítóképesítő vizsgálat folyó évi augusztus 28., 
29., 30., 31. és szeptember 1. és következő napjain tartatik 
meg. A vizsgálatra jelentkezők kérvényei, (melyekhez 
keresztlevél, tanulmányaikról s eddig folytatott pályájukról, 
valamint erkölcsi magukviseletéről szóló és testi- és szel-
lemi épségüket igazoló orvosi bizonyítvány csatolandó) 
folyó évi augusztus 15-ig, ft. Filó Lajos úrhoz, mint vizs-
gáló-bizottság elnökéhez, Nagy-Kőrösre küldendők be. (A 
folyamodványra s a bizonyítványra 50—50 kros bélyeg 
kell. A működési bizonyítványra az egyházi törvény 
431. §-a értelmében esperesi megerősítés is szükséges.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Az o r s z á g o s Petőf i ünnep. Egy gondolat egye-

sítette hazánk népét az elmúlt vasárnapon: Petőfi em-
lékezete. Volt valami felemelő abban az országszerte meg-
nyilvánuló megemlékezésben a hazaszeretet és szabadság 
költője iránt. Egyházunk lelkészei, a hol csak mód és al-
kalom volt hozzá, részt vettek az igazán impozáns meg-
nyilvánulású ünnepben, imában, beszédben. Lapunk a maga 
speciális természeténél fogva különösebb módon nem nyil-
váníthatta részvételét ama nap eseményeiben. De jóleső 
örömmel láttuk, hogy az eszmék képviselői, azoknak vér-

tanúinak tisztelete nem veszett még ki materializmussal, 
önzéssel vádolt korunk gyermekeinek szívéből. Petőfi meg-
érdemelte azt a ünnepet egészen. Az eszmék embere volt, 
s a magyar irodalomnak örökre büszkesége marad. Az 
ünnepségek a maga méltóságos komoly voltukkal méltók 
vaiának a nagy ünnepelthez. Legnagyobb örömmel olvastuk 
a szónokok beszédéből, hogy szinte nem tudták elke-
rülni az Isten nevének hálával való emlegetését, ki 
ilyen íhkkal áldotta meg a mi hazánkat. Legyen is az 
Ő neve áldott, ki azokban a napokban mellettütik állott. 
S teremtett nekünk vezetőket, dalosokat a mi szükségünk-
höz képest és ha halált rendelt is az emberek fiainak, 
de örök életet adott az eszméknek, melyek táplálják a 
népeket. Táplálja tovább is ez eszmék földi képviselőit 
így tisztelő népünket a testi és lelki szabadságnak Istene. 

* A dunántú l i ev. e g y h á z k ö z g y ű l é s e Sopronból 
írják, hogy: A dunántúli evang. egyházkerület közgyű-
lése, a melyen az új felügyelőt megválasztják, szeptember 
6-án lesz, a kőszegi felső leányiskola fölavatása alkal-
mával. 

* A középiskolai tanárképző intézetből. A 
kultuszminiszter Eötvös Loránd bárónak, mint a közép-
iskolai tanárképző intézet elnökének javaslatára az intézet 
igazgatójává öt iskolai évre Heinrich Gusztáv dr. egye-
temi professzort, az eddigi helyettes igazgatót nevezte ki. 
Ugyancsak az elnök javaslatára a tanárképző intézeti 
tanács tagjaivá Beöthy Zsolt dr., Fröhlich Izidor dr., 
Lánczy Gyula dr., König Gyula dr., Pauer Imre dr., 
Than Károly dr., ponori Tluivrewk Emil dr. egyetemi 
professzorokat nevezte ki, valamennyit öt esztendőre. A 
tanárképző intézeti tanács jegyzői teendőivel Petz Ge-
deon dr. egyetemi nyilvános rendkívüli tanárt bizta meg 
a miniszter. 

* E g y tan í tó emléke. A mult szerdán kegyeletes 
ünnepet ült meg Ocsa és Alsó-Némedi községek lakossága. 
Ekkor mult ötven esztendeje, hogy Haynau pesti rögtön-
ítélő bírósága kivégeztette Halászy Károly alsó-némedii 
tanítót, a ki a szabadságharc idejében kitűnt hazafiassá-
gával. A kivégzés felszázados évfordulóján az ócsai és 
némedii református egyházközségek gyászünnepet rendeztek. 
Ott voltak a református egyeázmegyének csaknem összes 
tanítói és lelkészei. Délelőtt gyászistentisztelet volt a tem-
plomban s itt Vargha László alsó-némedii lelkész mondott 
beszédet. Az istentisztelet után az ünneplő gyülekezet a 
vértanú sírjához vonult, a hol Kortvélyessy László váci 
tanító és Szabó Géza ócsai lelkész emlékeztek meg a 
nagy időkről. A vértanú tanító sírjára Ócsa és Alsó-Némedi 
községek, a református és zsidó egyházközségek és a 
megyei tanítóegyesület koszorút helyeztek. 

* A porosz lutheránus egyház ifjúsági egyesületei 
f. é. augusztus 6-ik és következő napjain tartják évi köz-
gyűlésüket Boroszló városában. Az érdekes tárgysorozat-
ból közöljük a következő pontokat : Mit tehetnek az 
egyesületek a mi katonáinkért ? — Mennyiben járulhat-
nak az ifjúsági egyesületek a gyülekezeti éneklés kiépíté-
séhez ? — Az ifjúsági egyesületek viszonya a gyülekeze-



tekhez és az egyházak kollégiumaihoz a gyülekezeti rend-
tartás szerint. Mit tehet a szövetség (Bund) és az egyes 
egyesület új ifjúsági egyesület alapítása körül, anélkül, 
hogy másnak hivatalába avatkoznának. A szövetségnek 
elnöke: Seidel Károly angermündei lutheránus lelkész. 
>Mittheilungen aus dem evangeiisch-lulherischen Jünglings-
bunde* c. alatt havi lapocskát ád ki, melyet a porosz 
katonáknak az egész német birodalmi hadseregben s még 
a tengerészeknek is ingyen küld meg. 

* Fe lh ívás . Kedves barátaim, kik az 1879-ik év-
ben együtt végeztük Debrecenben a theologiai kurzust 
s 1889-ben 10 éves találkozót tartva, elhatároztuk, hogy 
— ha élünk — ez év folyamán őszszel 20 éves találkozóra 
jövendünk össze szintén Debrecenben: baráti szeretettel 
fölhívlak benneteket, hogy tekintettel a prot. irod. társaság 
szeptember 20-án tartandó gyűlésre, mi — ha megérhet-
jük e napot — szeptember hó 19-én d. u. 6 órakor 
találkozzunk a főiskolai szeniori hivatalban, a mikor 
azután a további programmot megállapítandjuk. A viszont-
látás édes reménységében vagyok Majtis, 1899. julius hó 
25-én, szerető barátotok : F. Varga Lajos. 

* Eladó könyvek. Szerkesztőségünkhöz eladás vé-
gett letétettek a következő könyvek. 1. »Egy házi Reform* 
és fotytatása az ^Egyházi Szemle*; 1871—1876-iki hat. 
évfolyama. Tehát az egész. Szerkesztette Kovács Albert. 
Teljesen új példány, szép díszkötésben, ára 12 forint. — 
2. Schwarz K.: »Adalékok a legújabb theologia történe-
téhez*, fordította Kovács Albert. Szintén teljesen új, szép 
díszkötésben, ára 3 forint. Az ár beküldése után a köny-
veket, akár a kettőt együtt, akár külön, postán bérmentve 
megküldjük. A pénzt posta útján lehet e lapok szerkesz-
tőjéhez kúideni. Részünkről is szívesen ajánljuk megvé-
telre a ritka és becses könyveket. 

* A fi l lokszéra és a párbér. A kultuszminiszter 
nemrég fogós kérdésben döntött. A baranyamegyei Sdsd 
község római katholikus lakosai nem akartak borjárandó-
ságot fizetni a lelkészüknek azon az alapon, hogy szőlői-
ket elpusztította a fillokszéra. A lelkész, tíundy Miklós, 
erre a főszolgabíróhoz fordult, a ki az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek megtekintése után elhatározta, hogy a sás-
diak nem tartoznak a borjárandósággal, mert az a szőlő-
birtokhoz kapcsolódik s mihelyt ennek a jövedelmező-
sége megszűnik, már nem lehet követelni a járandóságot 
sem. Ezt a határozatot helybenhagyta az alispán és a 
megye közigazgatási bizottsága is. A lelkész azonban 
fölebbezett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, a ki 
megváltoztatta a közigazgatási hatóságok határozatait. 
Kimondta ugyanis, hogy a fillokszéra pusztítása legfölebb 
csak azt a változtatást okozhatja, hogy a hívek nem ter-
mészetben rójják le a borjárandóságot, hanem megfelelő 
pénzegyenértékben. 

* A francia kathol ikusok vészkiál tása . A fran-
ciáknál tegnap »üsd a zsidót* járta, ma meg »a protes-
táns veszedelem*. E címen jelent meg Parisban egy vas-
kos kötet Renauld Ernőtől. Érdekes, a mint a La Croix 
kath. lap ismerteti e könyv tartalmát. így beszél: »A 
protestáns propaganda egészen áthatotta a társadalmat. 
A protestáns befolyás működik otthon Franciaországban 
kint a gyarmatokban, valamint a Dreyfus-ügyben. Az 

emberek suttogják egymásnak : Nézd, a protestáns népek 
virágoznak, míg a katholikus Franciaország Spanyolország 
és Ausztria sorsára jut, hanyatl ik«. . . »A protestánsok 
benyomulnak az állami hivatalokba. A francia közigaz-
gatás protestáns kezekben van. A prefektusok nagy része 
hugenotta, míg a nép katholikus! Minden magas hivatalba 
nyitva áll előttük az út. Az egyetem tömve protestáns 
tanárokkal. Minden felsőbb iskola, liceum és kollégium 
tanárai között van protestáns.* E panaszok hallatára nem 
jutnak-e önkénytelenül eszünkbe Tertulliánnak a római csá-
szárhoz intézett apológiájának e dicsekvő szavai: »Mi 
csak tegnapiak vagyunk, de meg növekedtünk, egész biro-
dalmadban elterjedtünk; városaidban, falvaidban, szige-
teidben, táboraidban, a szenátusban, a forumot) mindenütt 
vannak keresztyének« ? (Cs.) 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz. K. K. lgmánd. A cikket vettük, de mivel a 

revideált biblia dolgát a mi részünkről már befejezettnek 
ekintjük engedje meg, hogy nem közöltük. A tisztelet-

példány további küldése iránt intézkedtünk. 
»Őrálló* Amer ika . A lap hiányos bérmentesítéssel 

érkezik, kérjük szíves intézkedését. 

A D A K O Z Á S . 

Segélyezés . A nagy-körösi ev. ref. tanítóképezdei 
és gimnáziumi tápintézetünk segélyezésére a kecskeméti 
ev. reform, egyházmegyéből eddigelé a következő egyhá-
zak adakoztak: Abony 2 frt. Izsák 2 frt, Pánd 5 frt, 
Jász-Kísér 5 frt, Czegléd 10 frt. Összesen 24 frt, azaz 
huszonnégy forint, mely kegyes adományokért hálás köszö-
netét nyilvánítja Nagy-Kőrösön, 1899. július 26-án — 
II. Kiss Kálmán, ev. ref. tanítóképezdei igazgató. 

P á l y á z a t , 

A békési ev. ref. egyház az előléptetés folytán meg-
üresedett központi Ilí-ik osztályú elemi fiiskola »A« szakasz 
tanítói állására pályázatot hirdet. 

Évi javadalma : 200 frt. készpénz, kilenc hold föld 
haszonélvezete, melynek összes adóját az egyház fizeti, 
tizenegy hold föld helyett 77 forint; tizenkét hektoliter 
30 liter buza, ugyanannyi á rpa ; lakbér fejében 100 frt. 
Ötödéves korpótlék az állampénztárból. 

E fizetés az országos nyugdíjalapnál 500 frtra van 
értékélvé korpótlékon kívül. 

Kellőleg felszerelt kérvények augusztus hó 15-ig 
alulírotthoz küldendők. 

Békés, 1899. július 24-én. 

Kecskeméti Ferenc, 
2—2 lelkész, i skolaszéki e lnök. 

Fele lős szerkesz tő : Szőts Farkas, 
P 'őmunka tá r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 



TÁNS 
EGYIÍAZI ES ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig: 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéz i ra tok 

cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánszkt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

bérháza), hová az elöfiz. és hirdet , d i j ak 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 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 20 kr. 

Egyház és állam. 
Első tekintetre úgy tetszik, mintha épenség-

gel nem aktuális téma volna, a miről írni szán-
dékozunk, de ha jobban utána gondolunk, azt 
fogjuk találni, hogy a kölcsönviszony nap-nap 
után más és más átalakulásokat vehet, sőt veszen 
is a szerint, a mint az egyik vagy másik tényező 
kül- és belviszonyai valódi vagy úgy vélt élet-
szükségletei s ezeknek megfelelő törekvési, fej-
lődési iránya magával hozza azokat. 

Nem csak nagyobb periodusok vannak e 
kölcsönviszonyban, a melyek hol állami, hol 
államformai, hol peclig csak egyszerű jogtörté-
neti határpontokat jelölnek, hanem megvannak 
annak, úgy szólván mindennapi fázisai is, a 
melyeknek jobbra-balra ingadozásából végre ama 
periodusok kiválnak. Es ki tagadhatná, hogy az élő 
generációt inkább ezek az apróbb lázisok érdek-
lik, mert közvetlenül is érintik, míg ellenben a 
periodusok inkább csak doktrinair jellegűek. Azért 
nem akarjuk állítani, hogy az utóbbiak kisebb 
jelentőséggel bírnának. Sőt ellenkezőleg. História 
est magistra vitae. Azokból s periódusokból von-
juk ki magunknak a maximákat, a melyek a mi 
iránytűink a napi események beláthatatlan ten-
gerén. Csakhogy a közvetlen érdekeltség míg 
sem azokhoz fűződik, habár sok részben azok-
tól irányíttatik is. 

Ha rövidesen akarnók megmondani, hogy 
mi képezi manapság, épen hazánkban, az egyház 
ós állam közötti kölcsönviszony leglényegesebb 
vonását, bizony meglehetős zavarba jönnénk. Az 
államról mondhatnánk, hogy az interkonfesszioná-
lis ós bár sok igazságot mondanánk is vele, 
még sem mondanánk a teljes igazságot. Az egy-
házat szabad közjogi társulatnak nevezhetnők, 
illetőleg a felekezeti egyházak egyenlőségéről 
és viszonosságáról is szólhatnánk, a mikor megint 
csak fél, sőt negyedrész igazsággal kellene beér 
nünk. A kölcsönviszonyban sem a függés, sem 

a függetlenség, sem az egyenlőség, sem az alá-
rendeltség mozzanata nem domborodik ki, hanem 
a sajátságos vajúdó irányzatnak az első nyomait 
fedezhetjük fel, a melyekből a történetileg már 
megvalósult nagy periodusok valamelyikének a 
mintájára fog majd a jövő helyzet képe kiala-
kúlni. 

Három tényezőnek közrehatását szemlélhet-
jük a mai chaotikus viszonyban. E három té-
nyező ereje ós befolyása épen oly zavarossá 
tenné a keresztyén egyháznak általában, tehát 
az összes államokhoz való viszonyát, mint a 
minőt idehaza magunknál is tapasztalunk. A mi 
életünk kicsinyben az összes civilizált népek e 
nemű viszonylatait tükrözi vissza. Az általános 
vonás ott is, itt is ugyanaz. 

A három tényező közül egyik az állam, 
melynek legbecsesebb s legfontosabb maximája 
s szuverénitás. Látjuk, hogy ezen elvének meg-
valósítására tör minden vonalon s a XIX. század 
sok eredménynyel is koronázta fáradozását. A 
nagy katholikus latin államok, úgy látszik, tel-
jesen levetették a középkori igát, félre dobták 
a XVII. és XVIII. századbeli irányzatot, mikor 
az államhatalom és a papizmus karöltve küz-
döttek és egy ideig diadalmaskodtak is a poli-
tikai és lelkiismereti szabadság felett. A protes-
táns államokban hasonló jelenségekkel találko-
zunk. Az evangélikus konzisztoriumok partikulá-
rizmusának befolyását épen úgy felváltotta a 
»Paritáts-Stockprügel«-féle elmélet, mint a hogy 
a reformátusok szinodusait kiszorította az állami 
hatalom abból a hatáskörből, melybe a saját 
alapprincipiumaik ellenére helyezkedtek s velők 
szemben is megvonatott a határvonal ós pedig 
most már az állam által, hogy mi tekintessék 
egyházi és mi világi ügynek. 

De azért ugyan ki merné azt állítani, hogy 
az állami szuverenitás statuálása teljesen sike-
rül t ; sőt ha sikerült volna is, — hogy helyes 
irányban sikerült, hogy az egyház és állam kö-



zötti viszony közmegnyugvásra oldatott meg? A 
mai irányzat, némi módosítással oda törekszik 
az állam részéről, a hol már egyszer hajótörést 
szenvedett a mult században, t. i. az állami omni-
potencia felé, a mi a szuverenitással összeté-
vesztetik. 

A tévedés nem is épen oknélküli, mert 
ebben a másik tényezőnek, az egyháznak is jelen-
tékeny befolyása van. Azt lehetne mondanunk, 
hogy az egyház mintegy kényszeríti az államot 
az omnipotencia felé. 

Hogy félre ne értessünk, itten disztinguálnunk 
kell az egyház fogalmában. Kétségtelenül a róm. 
katholikus egyházra gondolunk itten első sorban, 
de nem csupán, nem kizárólag. Ha hazánkra 
lennénk pusztán tekintettel, akkor róm. katholikus 
egyházról szóltunk volna. De így, az állammal 
szemben, annak külterjes befolyását előmozdító-
lag oda kell állítanunk minden egyházat, mely 
önmaga nem vonja meg az egyházi és világi 
ügyek között a határvonalat, a mely nem te-
kintve saját alapelveire, pusztán a múltban élve-
zett gyakorlatnál fogva ingerenciát kiván az em-
beri s általában a társadalmi életre ott is gya-
korolni, hol principialiter őrizkednie kellene attól. 

Azonban egészen bátran megvallhatjuk azt 
is, hogy a protestáns egyházaknak ilyen illeték-
telen befolyása a múltban a róm. kath. egyház-
nak hasonnemű praetenciói és gyakorlata alapján, 
a kölcsönösség némi folyományaképen fejlődött 
ki s annak fentartását is a viszonosság követel-
ménye gyanánt tekintvén, nem is ragaszkodtak 
ahhoz tüzön-vizen keresztül, mihelyest meggyő-
ződtek affelől, hogy viszonosságuk ezáltal csor-
bát nem fog szenvedni. 

Egészen másképen áll már a róm. katho-
likus egyházzal a dolog. Ez az egyedül üdvözítő 
társulat szuverenitást pretendál magának épen 
úgy mint az állam, sőt még inkább, mert állító-
lag ő szuverén tam in spiritualibus, quam in 
temporalibus. A római egyház nem tud. de nem 
is akar kilépni kánoni joga köréből, a melylyel 
szabályozta a félcivilizáció századaiban a hivők 
lelki és testi életét egyaránt. Kétségtelen dolog, 
hogy a kánonjognak szabványai sok részben a civi-
lizáció eszközei voltak a hívekkel szemben, de 
épen oly bizonyos az is, hogy a miképen ma 
kizárólag, úgy régebben hatalmi igények istá-
polói is voltak az egyház részére. — A III. Fri-
gyes császárnak tulajdonított panaszlevél igen 
szépen világítja meg e dolgot, mikor hivatkozik 
a tilalmakra ós az azok megtartása iránti köte-
lezettségre. A pap azt mondja : ne paráználkodj 
. . . ós Ő ágyast tart magának. A pap azt mondja: 
kamatot ne végy . . . és ő bőséges uzsorával 
dolgozik stb. . . A hatalmi igények s az ezekre 

való törekvés megmaradt ma is, habár a civili-
záló hatást már másnemű tényezők vették is át. 
Es a mint a római egyház a maga középkori 
szuverenitásának, avagy csak a XVII. ós XVIII. 
századbeli befolyásának a visszaszerzésére törek-
szik : maga előtt találja az állam hasonló igényeit 
s így közöttük harc tör ki mindazokon a pon 
tokon, a hol csak egymással érintkezhetnek. A 
harc kezdődött az iskoláknál, átment a családi 
élet szentélyébe- át a templomba, hogy eljusson 
a választó urnákhoz és a parlamentbe is. 

A római egyháznak ezen törekvése nem 
hagyja érintetlenül a protestáns egyházakat sem. 
Az egyik hatás reájuk az, hogy az állami hatás-
körnek tágításán szívesen közreműködnek, — 
vonattatván — mindaddig, míg saját elveik is 
parancsolják nekik megadni a császárnak azt 
a mi a császáré. — A másik hatás pedig az, 
hogy az állam és a római egyház közötti küz-
delemben az államnak az egyház ós állam közötti 
ú. n. közös területekre való benyomulása alkal-
mával, nolle velle veszteséget szenvednek inter 
duos litigantes. Ezt nevezik Németországban 
))Paritáts-Stockprügel«-nek. Egy harmadik hatás, 
a mely pedig talán a legkeservesebb reájuk nézve, 
az, hogy a két rivális vetekedése kisebb ós na-
gyobb fegyverszünetekkel, olykor-olykor tett kon-
cessziókkal folyván, a római egyháznak engedett 
koncessziók az interkonfesszionalis egyenlőség-
nek hol direkt, hol indirekt megsértését foglalják 
magukban s így nemcsak, hogy szenvedni kény-
telenek a római egyház túlzott igényei megtö-
résére irányuló állami rendelkezésektől, hanem 
egyszersmind kénytelenek eltűrni azt is, hogy a 
római egyházzal folytatott felekezetközi harcaik 
idején az bátorítást, sőt olykor tényleges támo-
gatást is nyer. 

Az egyház és állam közötti viszony helyes 
egyensúlyát a harmadik tényezőnek a közremű-
ködése adná meg, ha ez egyáltalán önálló tényező-
kópen volna tekinthető. Ez a társadalom, mely-
ből úgy az egyház, mint az állam a maga 
anyagát meríti s magát orgonizálja. Időközönként 
hatalmas fodor gyanánt lép ez fel az egész 
emberi civilizáció terén, egyházat, államot hát térbe 
szorítva, hogy aztán hosszabb ideig, mintegy agó-
niában heverve, egyik vagy másik által vezettessék 
s kormányoztassók. Mai napság, eltekintve a még 
kiforratlan ós bizonytalan irányú szociális moz-
galmaktól, melyek a társadalomnak csakis egyes 
osztályait ragadták meg, a társadalom maga alig 
mutat jelentékenyebb óletjelenségeket ós tevé-
kenysége úgyszólván gazdasági. Ezen ernyedt 
állapotát az állam ós egyház egyaránt felhasz-
nálni igyekszik. Az állam lett a társadalom kul-
turális tevékenységének vezetője, sőt elnyelője, 



úgy, hogy mindent az államtól kérünk és várunk. 
De résen van részben az egyház is. A római 
egyház az egész vonalon megfeszített erővel dol-
gozik, hogy a társadalmat magának biztosítsa, 
a maga számára nevelje. Franciaország taninté-
zetei már túlnyomó részben a jezsuiták kezében 
vannak. Belgiumban a római egyház az állam 
kormányának az élére állott. Hazánkban a külön-
böző egyletekkel, iskolákkal behálózta az egész 
társadalamat s nem puszta véletlen az, hogy 
Debrecenben sikerült a piarista főgimnáziumot 
létesíteni, ellenben a protestáns egyház mai napig 
is vár ja a Hortobágy felől induló keltő szellőt. 

Azonban külföldön a protestáns egyházak 
sem maradnak tétlenül. Az angliai diszenterek 
hatalmas követségei, a uémetországi protestánsok-
nak a szociális kérdés tanulmányozása és meg-
oldására fordított fáradozásai, a maroknyi francia 
protestantizmus óriási keresztyén munkássága: 
mind ar ra irányulnak, hogy maguk számára biz-
tosítsák a társadalom rokonszenvét ós viszont-
támogatását. 

Az egyház, az állam es a társadalom össz-
hatásának eredményeképen fog nyilatkozni min-
dig az egyház és az állam közötti viszony minő-
sége. Magának a két elsőnek egymással szemben 
elfoglalt álláspontja s küzdelmei csak átmeneti 
helyzetet teremtenek az utóbbinak állásfogla-
lása nélkül. 

A nagy küzdelemben a protestáns egyházak 
csak accesszorius szerepet játszanak, minthogy a 
főmatadorok a római egyház és az állam. Ha 
tehát a protestáns egyházaknak államjogi hely-
zete sok kívánni valót hagy fenn ós épen nem 
kecsegtető: az épen ezen accesszorius jellegnek 
tulajdonítható, melyet magunk nem tudunk elég 
nyomatókkal kifejteni ós önálló állásponttá ala-
kítani ós épen azért az állam sem tud kellőleg 
méltányolni. Pedig ha eléggé nyomatékosan ér-
vényre emeljük saját külön álláspontunkat, az 
államnak is be kell látnia, hogy az egyház ós 
állam közötti viszony más szempontok szerint 
ítélendő meg és rendezendő a róm. katholikus 
egyházzal és a protestáns egyházzal szemben, 
mert míg abban riválist, ezekben munkatársa 
kat szemlélhet. A munkatársakra pedig nagy 
szüksége van, mert a római egyházzal szemben 
folytatott harca, melynek függeléke gyanánt a 
protestáns egyházak is nyernek egy-egy oldal-
ütést vagy mézes madzagot, a szerint fog siker-
rel vagy kudarccal végződni, a mint a társadal-
mat a maga részére megnyernie sikerül. Erre 
pedig önmaga erejéből nem sokat tehet, mivel 
hideg, parancsoló magasságban áll a társadalom 
felett, melyhez az egyház a maga közvetlensé-
génél és benső melegénél fogva jobban hozzá-

fórkőzhetik. Tehát a rokon törekvésű egyházak 
gyámolítása és pártfogolása az egyház ós állam 
közötti viszony megoldásának egyik követelmé-
nye állami szempontból. 

Azonban ez az állam dolga. Bennünket az 
a kérdés érdekel most jobban, hogy a mi pro-
testánsegyházaink minő teendőkkel állanak szem-
ben, ha átmeneti állapotaink kielégítő megoldását 
előmozdítani kívánják. 

Nekünk mindenek előtt a r ra kell töreked-
nünk, hogy önállóságunkat mindenek felett ki-
domborítsuk. Határozott egyházpolitikai program-
mot kell követnünk, a melyből kitűnjék mind az, 
a miben az állami törekvésekkel egyetértünk s 
viszont az is, a miben a római egyház igényei-
től eltérünk. Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy 
egyház és egyház nem egy, mert nálunk szuve-
rénitási törekvések in temporalibus nincsenek, 
de in spirítualibus, senkinek sem engedelmes-
kedünk, hanem csak a mi Urunknak ós Meste-
rünknek. Es ezen álláspontnak nyomatékot kell 
adnunk. Nyomatékot azzal, hogy a társadalom-
nak legalább azon része, mely a protestáns egy-
házakban vallásilag organizálva van, teljesen át 
legyen hatva vallásunk igazságainak, egyházunk 
elveinek igazaitól s ezekért, mint egy ember 
képes is legyen megállani. Igyekeznünk kell arra, 
hogy a társadalomnak másik része is, mely vallá-
silag nem egy alapon áll velünk, egyháztársa-
dalmi igazságainkat belássa ós méltányolja. Es 
mindezekhez öntudatos és erőteljes egyháztár-
sadalmi tevékenységre van szükségünk, mely 
közös érzést, közös gondolatot támaszt a főben 
és tagokban egyaránt, a mely bennünket egy 
élő, ható organizmussá tegyen, a mely organiz-
mussal számolnia kell mindennek, a mi csak a 
környezetébe kerül. 

Ha protestáns egyházainkat a megelevenítő 
szellem át meg átjárja, — ha majd elismerjük, 
hogy nem tettük meg kötelességeinket, hanem 
még nagyon is távol állunk a céltól, — ha min-
den erőnk ós igyekezetünk oda fog irányulni, 
hogy élő, teljesen beforrott tagja legyünk a 
Krisztus testének : akkor jelentőségünk egyházi-
lag, államilag, társadalmilag, nemzetiségileg, mű-
velődési és humanitár ius szempontból oly nagy 
fog lenni, hogy nem leszünk többé járulók az 
egyház és állam közötti viszony szabályozásánál 
ós nem kell türnünk a »Pari tá ts-Stockprügek 
ütéseit, sem pedig azt, hogy jogaink és lelkiis-
mereti szabadságunk sérelmével kedveskedjék 
egymásnak a két rivalizáló hatalmasság, mikor 
rólunk-nólkülünk akarják megállapítani az egy-
ház és állam közötti viszonyt. 

Paulus. 



A pálinka. 
I. 

Most egy hónapja egy igen figyelemre méltó 
és igen elszomorító cikk jelent meg a »Budapesti 
Hirlap«-ban, nagyiványi Fekete Gyula büntető bíró 
tollából »A pálinka és a közerkölcsöket cím alatt. 
Figyelemmel és mély szomorúsággal olvastam el 
e cikket s hogy arra eddig nem reflektáltam, 
csak azért történt, mert meg voltam győződve, 
hogy annak megdöbbentő adatai felrázzák egy-
házi és világi társadalmunkat s többen is hozzá 
fognak a dologhoz szólani. Várakozásomban nem 
is csalódtam, mert azóta már két cikk jelent 
meg a fent nevezett napilapban, a melyek a 
dolgot más-más oldalról világítják meg s teszik 
teljesebbé a megdöbbentő képet. 

Arról a ret tenetes testi és erkölcsi romlás-
ról szólanak ezek a cikkek, a mit a szeszes 
italoknak s épen a pálinkának az újabb időben 
rohamosan elterjedt élvezete magyar társadal-
munkban megteremtett . N. Fekete Gyula e rom-
lást a bűntettek szempontjából vizsgálja és tűn-
teti fel ; a többiek pedig részint a közgazdasági, 
részint az egészségügyi szempontokat emelik ki. 
Bármelyik oldaláról tekintjük is a dolgot, meg-
döbbentőnek látjuk a romlást s lehetetlen, hogy 
e kérdésben egyházi részről s valláserkölcsi 
szempontból fel ne szólaljunk, annyival is inkább, 
mert N. Fekete Gyula úr cikke végén azt a 
vádat hangoztatja, hogy »ez a mérgezés nálunk 
nem érdekli sem a tanítót, sem" a papot«. Ez a 
vád igen súlyosan hangzik ellenünk, — szükség 
tehát, hogy a nagyfontosságú dologhoz hozzá-
szólva ennek is a szemébe nézzünk. 

Lássuk először is a helyzet képét s lássuk, 
hogy ki a felelős? 

N. Fekete Gyula úr közleménye szerint 
Magyarországon évenként átlag 175 millió forin-
tot költenek el szeszes italokra s a szeszes ita-
lokból 1894-ben egy fejre átlag 52 liter jutott, 
még pedig bor 24 liter, sör 14 és 5 liter tiszta 
alkohol, a mi megfelel 14 liter közönséges krumpli 
pálinkának. Ezeken kivül esik a háziasszonyok 
által készített, de nem ellenőrizhető gyümölcs-
pálinkák tekintélyes mennyisége. Az alkoholizmus 
ilyen mértékével arányban állanak a morális 
degeneráció következő adatai: csupán bűntettek 
és vétségek miatt a magyar birodalomban elítél-
tek száma volt 1891-ben 81.195, 1897-ben pedig 
már 95,660. Ezekből ismét csupán a közrend 
és a közszemérem elleni vétkezések száma 
1891-ben volt 29,205, 1897-ben pedig 40,366. 
Ha még ezekhez hozzáveszszük, hogy nálunk a 
részeg emberek, különösen pedig vidéken csak 
ritkán kerülnek biró elé: az erkölcsi eldurvulás-

nak valóban megdöbbentő képe áll előttünk. 
N. Fekete Gyula úr, mint büntető biró konsta-
tálja, hogy a bűntetteseknek legalább egy har-
madrésze részeg állapotban követi el a bűncse-
lekvényt ; a hatóság elleni erőszak eseteiben a 
tettesek kétharmada, a súlyos testi sértések ese 
teiben fele, az emberölés és rablás eseteiben a 
legnagyobb része részeg volt. Megdöbbentő, de 
való képét tárja fel a budapesti, szombat esti 
és vasárnapi korcsmai életnek, a mely testileg 
és lelkileg clegenerálja a munkás és iparos osz-
tályt és szülő anyja nemcsak az anyagi nyomor-
nak, hanem a megmérhetlen számú bűnesetek-
nek is. 

S honnan van mindez? Vájjon a tanítók és 
papok a felelősek mindezekért? Tagadhatatlan, 
hogy voltak és vannak hiányok az iskolai és 
egyházi nevelésben ós lelki gondozásban is ; de 
a baj igazi forrása még sem ezekben van. A baj 
igazi forrása ott van abban a meggondolatlan 
nemzeti gazdálkodásban, a mely csak a szatócs 
szempontokat igyekezik érvényesíteni, de az azok-
ból származható anyagi, testi, közerkölcsi és val-
lási veszedelmekkel cseppet sem törődik. Az a 
baj gyökere, hogy mivel az államnak egyik fő 
jövedelmi forrása a szeszes italok fogyasztása: 
hogy ebből minél nagyobb legyen a jövedelem, 
temérdek kedvezményben részesíti a szeszgyára-
kat, szabad iparnak nyilvánítj a a kocsmát és a 
pálinkamérést ós saját maga nyújtja az alkalmat 
a szeszfogyasztásra. Ha e tekintetben körülte-
kintünk akár az ország fővárosában, akár a vi-
déken, akárki is meggyőződhetik, hogy a baj az 
iskolai vagy az egyházi nevelés hiányaiban van e 
vagy inkább abban a temérdek alkalomban, a 
mely úton-útfélen kínálkozik a részegeskedésre. 
Menjen végig bárki szépséges fővárosunkon ós 
látni fogja, hogy a főbb útvonalakon alig van 
sarokház, a melyben korcsma vagy kávéház ne 
vo lna ; a mellékutcákban és a külső részeken 
pedig egymást érik a bűzhödt csapszékek ós az 
undok pálinkás butikok. S menjen ki bárki a 
vidékre s látni fogja, hogy egy 600—1000 lakosú 
faluban van legalább három kocsma és a mi 
még veszedelmesebb: négy-öt szatócsbolt,a mely-
ben pálinkát is mérnek. Budapest nem a tem-
plomoknak, hanem a kávéházaknak, korcsmák-
nak ós pálinkás butikok városa s a vidéken is 
egy templomra vagy iskolára legalább 3—4 
korcsma és pálinkát is mérő szatócsbolt esik. 

Ezekért bizony nem a papot ós tanítót kell 
komolyan felelősségre vonni, hanem a szatócs 
szempontokból kiinduló nemzeti gazdálkodást. 

Igaza van N. Fekete Gyulának, hogy »az 
uzsorások nagymestere a pálinkamérőcc ; de hozzá 
tehetjük, hogy nagymestere ő ezenkívül az erköl-



esi, testi és vallási romlásnak is, mert átkos koty-
valéka nemcsak a keservesen megkeresett gara-
sokat és forintokat húzza ki a munkás és iparos-
nép zsebéből, de meg is mérgezi annak testét 
ós lelkét egyaránt. De maguk a korcsmárosok 
ós a pálinkamérők-e a legelső sorban a felelő-
sök ós kárhoztatandók ? Bátran ki merem mon-
dani, hogy : nem ; mert ezek csak kapzsi, szív-
telen emberek, a kik az emberi bűnös szenvedé-
lyekre spekulálnak, csakhogy meggazdagodjanak; 
hanem felelős ós kárhoztatandó az a nemzeti 
gazdálkodás, a mely ezeknek boldogulását s a 
nemzet minden osztályának degenerálását meg-
engedi, csakhogy a pénztárát tölthesse. Bűnös, 
kapzsi ember mindig volt s mindig lesz; de 
kapzsi, csak az anyagi haszonra tekintő nem-
zeti gazdálkodásnak nem volna szabad lennie, 
mert az egyes csak akkor rombolhat igazán, ha 
a köz, az állam abban nemhogy megakagályozná, 
hanem még segédkezet is nyújt neki. Ma pe-
dig, fájdalom, így állunk. Azért ne dobja senki 
olyan meztelenül ki a világba azt a vádat, hogy 
»ez a mérgezés nem érdekli nálunk sem a taní-
tót, sem a papot;« mert hiszen mit tehet iga-
zában pap és tanító ott, a hol a nemzetnek 
minden rétegét, de különösen alsó néposztályát 
megmérgező ipar állami védelemben s állami 
kedvezményekben részesül? ! 

Sehol sem valósul talán olyan igazán a köz-
mondás : »alkalom szüli a tolvajt!« — mint épen 
az ivás terén ; alkalom pedig annyi van, hogy 
annak se szeri, se száma. Kávéház, korcsma, 
pálinkás butik ós pálinkát is mérő szatócsbolt 
száma egész légió, s valóban erős lélekre volna 
szüksége népünknek, ha a töméntelen kísértéssel 
szemben meg tudna állani. A nagy lelkesedéssel 
megteremtett vasárnapi munkaszünet is mire 
való ná lunk? Talán a test pihenésére s a lélek-
nek a buzgóság szárnyain Istenhez emelkedésére ? 
Korántsem, hanem arra, hogy a heti keresmény 
legnagyobb része a dőzsölés között veszszen el 
s a test ós lélek megmérgezve élvezhesse a 
»blaumontág« rettenetes nyugodalmát. Ne restel-
nónek csak nemzetgazdászaink s törvényhozóink 
végig tekinteni a munkás néposztályok által 
lakott városrészek és városok korcsmáin és pálin-
kás butikjain szombaton esténként s majd meg-
látnák, hogy mi az anyagi ós az erkölcsi nyomor 
valódi for rasa, S nézzék csak meg az Úrnak 
napján, a szent vasárnapon a templomokat ós 
a korcsmákat, — hogy melyiknek van több híve, 
több imádója ! 

S összemórhető-e az az anyagi haszon, a 
mely az emberi bűnös szenvedélyeknek való eme 
hizelgósből támad, azzal az anyagi, testi ós lelki 
romlással, mely annak nyomában fakad ; avagy 

futja-e azt a kiadást, a melyet az államnak, a 
megyéknek s a városoknak tenniök kell, hogy 
a »fokozódó igényeknek megfelelőleg« építtessék 
a fegy- és fogházakat s a javítóintézeteket? Én 
azt hiszem, hogy épen nem ; épen azért nem 
tudom eléggé kárhoztatni a mi mai állami köz-
gazdálkodásunkat, a mely nem tekint sem anyagi, 
sem testi és morális romlásra, csakhogy pénzt 
teremtsen. 

Azok, a kik a » Budapesti Hirlap«-ban hozzá-
szóltak ehhez a dologhoz, legfelebb csak a köz-
erkölcsiség szempontjából bírálták a helyzetet ; 
de mi érezzük annak átkát vallási ós egyházi 
tekintetben is. Első a korcsma s a kocsmai kontó 
kifizetése, s jó volna, ha ezután mindjárt a tem-
plom ós az egyházi közterhek lerovása követ-
keznék ; de fájdalom, ezek csak a legutolsók ma-
radnak, ha épen teljesen ki nem esnek a sza-
mításból. A vallási ós erkölcsi hatásokat, a me-
lyek a templomokból és iskolákból kiáradnának, 
teljesen lerontj a a korcsma s a pálinkás butik 
s a nópnevelóst átveszi a korcsmáros ós a pálin-
kás zsidó. Népünkből rohamosan vész ki nemcsak 
a világi, hanem az egyházi elüljárók iránti tisz-
telet, a vallásos érzés, az egyháziasság s helyét 
a tiszteletlenség, a hitetlen ós erkölcstelen vallás-
talanság, sőt a vallás-ós egyházgyűlölet foglalja el. 

Ilyen ma köztünk az élet s társadalmi éle-
tünk egész irányzata, s habár ebben, mint mon-
dám, nem mi papok ós tanítók vagyunk is leg-
első sorban felelősek ; de az elől, hogy ennek 
megváltoztatására minden lehetőt elkövetni leg-
szentebb kötelességünk, — nem zárkózhatunk el. 

ITogy mi volna a teendőnk, arról majd egy 
másik cikkben szólok. 

Szentmártoni. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai értesítők. 
(Folytatás.) 

A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-kollégium értesítőjét 
kiadta: az igazgatóság. — Károlyi Zsuzsánna (1585 — 
1622) életrajzával kezdődik. Károlyi Zsuzsánna Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelemnek volt felesége s szívének jósá-
gával, lelkének nemességével, hazaszeretetével, vallásos-
ságával és háziasságával valóságos mintaképe az igazi 
magyar asszonyoknak. Kár, hogy e nemes asszony életé-
nek folyására bővebb adatok nem álltak szerző rendel-
kezésére ; de a kéznél volt kevés adat is elég volt arra, 
hogy a szerző, Bodrogi János tanár, egy darabot mutas-
son Erdély- és Magyarország történetéből és mintaképét 
adja egy igazi asszonynak. 

A kollégiumról általában elmondja az értesítő, hogy 



bevétele a lefolyt évben 268,120 frt 65 kr. volt, kiadása 
pedig 248,577 frt 77 kr., tehát megtakarítás: 19,542 frt 
88 kr. — Volt a kollégiumnak 14 rendes tanára, 2 helyet-
tes tanára, 4 szaktanítója és 4 ideiglenes köztanítója. A 
belső anyagi viszonyok kedvezők. A gyűjtemények, u. m. 
a könyvtár, a természet- és földrajzi gyűjtemény, a filoló-
giai muzeum, régiségtár és történelmi gyűjtemény, a khemia 
szertár, fizikai szertár, szabadkézi és mértani rajzműtár, 
tornaszertár jó részben gyarapodott. A kollégium belső 
háztartására 11,284 frt 20 kr., — a tanuló ifjúság segé-
lyezésére 3362 frt 03 kr., — cipóváltságra 865 frt, — 
élelmezésre, a gimnáziumi konviktusban 4973 frt, a tanító-
képző konviktusban 6213 frt 10 kr., — kórházi ápolásra, 
gyógykezelésre 1397 frt 15 kr., ünnepi követeknek 36 frt, 
— jutalmak, pályadijak és ösztöndíjakban 1875 frt 66 kr., 
— segélyezésre tehát összesen 13,748 frt 94 kr. adatott 
ki. Közvetett segélyezés eimén 9766 frt 50 kr. adatott ki. 
Az ifjúság anyagi segélyezésének pénzértéke tehát 23.515 frt 
44 kr. E szám maga is igazolja a kollégium nagyszabású 
gondoskodását Egészségügy dolgában az intézet állapota 
kedvező; a testedzés, kirándulások és tornaversenyek 
által gyakoroltatott, egybekötve szellemi képzéssel. — 
A kollégium népessége: a gyakorló és ellemi iskolában 
137, a tanítóképezdében 80, a főgimnáziumban 342, 
összesen 559 volt. A tanulók vallásos és hazafias érzésé-
nek ápolására mint eddig, ez évben is nagy gond fordít-
tatott. Hazafias ünnepei közül kiemelendő az Erzsébet 
királyné emlékére tartott gyász-ünnep. — A tanulók erköl-
csi és fegyelmi állapota kielégítő. 

A főgimnázium tanári karának irodalmi működése 
szépen nyilvánult. Váró Ferenc tanár a francia költőkből 
a »Budapesti Szemlé*-ben, az »Erd. Prot. Lap«-ban, a 
»Magy. Pestalozzi«-ban egy-egy darabot í r t ; írt egyéb 
költeményeket is. — Fogarasi Albert tanár a kelet ó-kori 
népeinek történetéről írt s írt »Egypfom mythosai* címen 
tanulmányt. Lázár István tanár hírlapi munkásságával s 
»Alsó fehérvm. magyar népe« című néprajzi tanulmányá-
val használt az irodalomnak. Dr. Farmos Dezső több lap 
munkatársa s a »Buddhista Káté« című regény szerzője. 
Halmágyi Antaltól az »Aesthetikai muzeumok a közép-
iskolában* című tanulmány látott napvilágot. Az ifjúsági 
egyesületek működése példás. — Az érettségi vizsgálatra 
a VlII-ik osztálynak mind a 26 tanulója jelentkezett. 
Megállotta helyét 19. —Je lesen érettnek nyilváníttatott 1, 
jól 5, egyszerűen 13, 5 két hóra visszavettetett. Az éret-
tek közül papi pályára készül 4, tanárira 1, jogira 5, 
katonaira 4, hivatalnokira 5. — Az I—VIII. osztály 363 
tanulója közül vizsgálatot állott 337, és pedig jelesen 18, 
jól 48, elégségesen 210, egy vagy két tárgyból elégte-
lenül 61. 

A tanítóképző intézet 80 tanulót oktatott. A pótké-
pesítő vizsgálaton tanítóságra 3, kán torságra 2 képesít-
tetett. A rendkívüli képesítő vizsgálaton tanítóságra és 
kántorságra képesíttetett 4. A rendes évi képesítő vizs-
gálaton képesittetett tanítóságra és kántorságra 7, csupán 
tanítóságra 2. A gyakorló és elemi iskolában vizsgálatot 

tett 137. Előmenetel szerint kitűnő rendű 29, jeles 26, 
elsőrendű 66, másodrendű 66, osztályzatot nem nyert 6. 

A jövő tanévre helybeli tanulók augusztus 31-én, 
vidékiek szeptember három első napján iratkozhatnak. 
Helydíj, nagy ágyért, tandíjjal egész évre, elemi iskolai 
tanulóért 24 frt, gimnáziumi tanulóért 40 frt, tandíj nél-
kül 18 frt és 24 f r t ; kis ágyért tandíjjal 18 és 32 frt, 
tandíj nélkül 12 frt és 16 frt. — Pap vagy tanítók fiai 
nagy vagy kis ágyért tandíjjal 18 frt és 32 frtot, tandíj 
nélkül 12 és 16 frtot, a kedvezményesek 4 és 8 frlot 
fizetnek. Künnlakók közül a tandíjfizetők az elemi isko-
lában 12 frlot, a gimnáziumban 28 frtot, tandíjmente-
sek 4 és 8 frtot fizetnek. (NB. a kisebb összeg min-
denütt az elemi, a nagyobb a gimnáziumi tanuló után fize-
tendő díjat jelzi.) A tanítóképző növendékei a III—IV. 
osztályból 18 frt 80 krt (ha szobafelügyelők, 8 frt 40 krt) 
az I—II. osztályból, ha nagy ágyuk van, 6 frtot ha kis 
ágyuk, 4 frt 50 krt fizetnek. Konviktusban a teljes díjfize-
tők egész évre 80 frtot, a díjtalanok csupán 1 frt fel-
szerelési díjat fizetnek. A 3/4 rész kedvezményes 20 frtot, 
a V2 kedvezményes 40 frtot, í / i kedvezményes 60 forin-
tot fizet. 

A nagy-körösi ev. ref. főgimnázium értesítőjét szer-
kesztette Ádám Gerzson igazgató. A tanév megnyílt Szép 
Lajos r. tanár székfoglaló beszédével. A beszéd a római 
klasszikusok magyar fordításait ismerteti, bírálja, pártolja 
s ajánlja a tartalomnak megfelelő magyai versidomokat, 
elítéli a sajátos latin kifejezések és latin szórend hasz-
nálatát, melyek vétkek a magyar szórend ellen. A »isko-
lai használatra szánt* magyar fordílásokat tűzre ítéli; 
ezek rombolást okoztak tanulóink latinságában is, magyar-
ságában is egyaránt. 

Az iskolaév gyászszal kezdődött, Erzsébet királyné 
gyászolásával. — Az iskola beléletében említésre méltó, 
hogy az ifjúsági körök, segélyegyletek ez évben is meg-
alakultak. Az ifjúság magaviselete a közkivánalmaknak 
megfelelt; közegészségügyi viszonyai teljesen jók. A tanár-
testület 13 rendes-, 2 mellék-, 3 hitoktatótanárt számlál. 
A tanárok közül irodalmi téren Benkő Imre a hírlapok-
ban dolgozott; Schneider Mátyás népnyelvi adatokat közölt 
a »Magyar nyelvőr«-ben s anyaggyűjtője az »Akadémiai 
Nagy Szótár«-nak; dr. Joó Imre hirlapiró, Vass Sámuel 
szintén. A taneszközök jó rendben vannak, szaporodtak 
is. A segélyezés tekintélyes összegre rúg. Az érettségi 
vizsgálatra bocsáttatott 25 tanuló, ezek közül érettnek 
nyilváníttatott 21. Az iskolának volt összesen 346 tanulója. 
Előmenetel szerint jelesen vizsgázott 30, jól 53, elégsége-
sen 185, elégtelenül 78. A VII. osztálynak volt egy leány 
magántanulója is, Ballagi Malvin, de még nem vizsgázott. 
— A jövő tanév szeptember l - jén kezdődik. Beiratkozni 
lehet 1—5-ig. A tandíj fizetése alól való felmentésért vagy 
a tápinlézet jótéteményesei közé való felvételért a beirat-
kozáskor lehet folyamodni. 

A lús-új szállási államilag segélyezett ev. ref. főgim-
názium értesítőjét közzé teszi dr. Pallagi Gyula igazgató. 
— Az első lapot Erzsébet királyné emlékének szenteli; 



ezután Klamarik János és Benő János elhalt tanárokról 
emlékezik meg. A tanév lefolyása rendes volt, népessége 
tetemesen szaporodott a múlthoz képest, mert míg 
1888/89-ben beiratkozott 79 tanuló, most, 10 évvel ké-
sőbb már beíratott 233 tanuló; ezek közül vizsgát tett 
214, — jelesen : 15, jó l : 36, elégségesen : 109, a többi 
elégtelenül. A II. osztálynak volt leánynövendéke is, 
Kabai Juliska ; jól vizsgázott. Az érettségire megjelent 
26 tanuló. Ezek közül jól érett 8, egyszerűen érett 12, 
visszavettetett 2 hóra 5, egész évre 1. — A tanári kar-
ban összesen 17 tanár vett részt, kik a tanulmányi ügyet, 
a vallásos és erkölcsi nevelést, a testi nevelést gondosan 
ápolták, s az egészségügyet a legkedvezőbben tartották 
fenn. A könyvtár, tanszergyűjtemény szépen szaporodott; 
a következő tanévre szeptember 1—5. napjain lehet be-
iratkozni. A tandíj helybeliekért 20 frt, vidékiekért 24 frt? 
egyéb járulék 6 frt 70 kr., az izraeliták a vallástanárnak 
íizetnek még 4 frtot. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai fakultá-
sának értesítőjét Kenessey Béla, a fakultás igazgatója 
szerkesztette. Gyászkerettel mutatkozik be, a gyászkeretbe 
Molnár Albert theol. tanárnak Erzsébet királyné halála 
fölött mondott beszédét, foglalta. Közli azután a saját, 
»Tudomány és theologia« című fejtegetését. A tudást és 
hitet nem tartja kibékíthetlennek. Mély gondolkozású a 
fejtegetés s a ki elolvassa, kellő értékében fogja méltá-
nyolni. 

A tanintézet beléletében ünnep számba ment az, 
hogy ezzel az évvel jutott első lustrumához ; ennek az 
évnek a végén bocsátotta szárnyra az első rajt, a mely 
tanulmányait az akadémia falai közt kezdte meg és ott 
végezte be. Kisérje őket az élet útjain az Úrnak áldó 
kegyelme ! 

Az 1898/99. tanfolyam összesen 82 ifjúval nyittatott 
meg. Ezek közül theologus volt 34, bölcsészethallgató 48. 
Ez a szám azonban az év végéig leszált 77-re, kik mind-
annyian élvezték az internátus és konviktus jótéteményét 
s nagyrészük ösztöndíjas volt. — A tanév boldog emlé-
kezetű püspökünk Szász Domokos megnyitó beszédével 
vette kezdetét. — A hallgatók előmenetelét és tudását az 
év végén elért eredményen felül fényesen tanúsítja a nagy 
számban kitűzött pályakérdésekre beérkezett kitűnő mun-
kák, melyek mindegyike jutalmat nyert. A szigorlatok 
eredménye szerint, jeles: 5, j ó : 13, elégséges: 9, elég-
telen : 2. — A lelkészképesítő 2-ik vizsgát két segédlel-
kész tette le, az egyik jeles, a második elégséges ered-
ménynyel. A tanárjelölt ifjak komoly munkássága és jó 
szelleme a tekintélyes összegű ösztöndíjakkal is igazolást 
nyer. A jó és hazafias szellem a gyakori és komoly ünnep-
ségekben is megnyilvánult. — Az erkölcsi és egészségi 
viszonyok általában kielégítők voltak. 

A fakultás tanári kara az igazgatóból és 5 rendes 
tanárból állott, kik mindannyian kitűnő irodalmi mun-
kásságot is fejtettek ki, s mindannyian tagjai egy vagy 
más tudományos és irodalmi társulatnak. — A tanári 
kar jó hiréi legjobban igazolja az, hogy az ország min-

den egyházkerületéből volt hallgatója úgy a theologiai, 
mint a bölcsészeti tanfolyamon. 

A könyvtár törzsállománya : 12.700 kötet és 804 mű. 
Az internátus és konviktus bevétele 17,682 frt 50 kr., 
kiadása 14,108 frt 86 krt tett ki. 

A jövő tanévre leendő felvételért való folyamodvá-
nyok augusztus 20-ig beküldendők. 

A beiratások szept. 7. és következő napjain lesz-
nek. Szept. 7-ike előtt senki bennlakást és 8-ika előtt 
kosztot nem kap. . 

A theologiai alap- és lelkészképesítö vizsgák szept. 
11 — 12. napjain tartatnak meg. 

A pápai ev. ref. főiskola értesítője 157 oldalra ter-
jedő füzetet képez. Örömmel értesül belőle az olvasó, hogy 
már egy hatalmas épületben vannak összpontosítva úgy 
a főgimnázium, mint a theol. akadémia összes osztályai, 
gyűjteményei, s még a konviktus is, mindannyi a követel-
ményeknek mindenben megfelelő helyiségekben. Az Értesítő 
első fejezetét a lefolyt tanév történeti eseményei képezik, 
a melyek a tanévnek szept. 5-én megnyitását, a főgim-
náziumi tanári kar kebelében történt személyváltozást, 
az ifjúság valláserkölcsi nevelésére, iskolai ünnepélyekre stb. 
vonatkozó dolgokat adják elő. Antal Gábor püspök és 
Czike Lajos főisk. gondnok is több izben szerencséltették 
látogatásukkal az iskolát. A tanév történetében felemlít-
tetett gyászesetek közül Ő Felsége királyasszonyunk gyász-
ünnepét a főiskola megünnepelte, s Kis József theol. akad. 
tanárnak ez alkalommal tartott megható szép beszédje 
követi a történelmi adatokat. A főiskola nagy jóltevőjéről, 
László József kir. tan. elhunytáról is meleg hangú meg-
emlékezést találunk az igazgatói jelentésben. A szokásos 
értekezés helyét Borsos István tanárnak munkája foglalja 
el, ki a törlénet-philologiai muzeum katalógusát készítette 
el ritka szakértelemmel s pontos körültekintéssel. Nyom-
tatásban is 57 oldalt tesz ki a fáradságos munka, mit 
szerző nyújtott, ki összesen 819 darab tárgyról készítette 
el a szakszerű, kimerítő katalógust. A főiskola kormányzó-
testülete után az egyes szakok ismertetése következik. A 
theol. akad. a rendkívüli tárgyak tanáraival összesen 7 tanár 
működött, a hallgatók száma 20 volt. A főgimnázium 14 ren-
des tanár, 2 óraadó és 5 felekezeti hitoktató tanított 496 
tanulót, kik közül évközben kimaradt 15, meghalt 1, az 
igy maradt 480 közül ev. ref. vallású volt 265, ág. ev. 
39, r. kath. 67, izr. 109. Anyanyelvre nézve mind ma-
gyar. Illetőségre nézve 143 pápai, 108 veszprémmegyei, 
58 Komárom, 33 Vasmegyéből stb. a többi meg 16 vár-
megye között oszlik meg. A statisztikai táblázatok közül 
igen érdekes a tanulók szüleinek állásáról szóló kimutatás. 
Ebből kitűnik, hogy a főgimnázium növendékeinek leg-
nagyobb számát a földmivelő osztály szolgáltatja, ebbe 
a rovatba tartozott ugyanis 157 tanuló. A tanulásban tett 
előmenetel statisztikai kimutatása eléggé megnyugtató ered-
ményt tüntet fel. Minden tárgyból jeles volt: 36, legalább 
jó : 82, legalább elégséges 268, egy tárgyból elégtelen : 40, 
kettőből: 24, többől : 20. És így bukott összesen 84 = 
17 '5%- Ebből osztályismétlésre van feltétlenül utasítva 



20 = 4'2°/O» 24 közül egyesek, a tanárikar javaslatára , 
püspöki engedélylyel még javitóvizsgálatra bocsáttatnak. 
A torna és egészségügyről szóló örvendetes jelentés után 
a gyűjtemények gyarapodásáról történik beszámolás. A 
főiskolai könyvtár gyarapításáról szóló kimutatás 12 oldalt, 
a tanári kézikönyvtár gyarapodásának kimutatása 6 oldalt 
foglal el. A tanuló ifjúság kebelében fennálló körök és 
egyesületekről szóló jelentések szép buzgalomról tesznek 
bizonyságot. A főiskolai köztartáson 251 tanuló étkezett, 
tehát a vidéki tanulóknak, az izraelitákat nem számítva, 
elenyésző kis száma az, a mely nem itt nyeri élelmezé-
sét. A jövő tanévre vonatkozó értesítés a 153—155. la-
pokon olvasható. Ev. ref. vallású tanulóinknak az első 
osztályokban hely biztosítása ügyében hozott kerületi ha-
tározat közzé van téve, mégis előre is szívesen előjegvzi 
az ev. ref. vallású jelentkezőket az igazgatóság. 

Értesítő a dunántúli ev. ref. egyházkerület leány-
nevelő intézetéről. Pápán 1898/99. E cím alatt jelent meg 
az az igen csinos kiállítású, tömören minden lényeges 
tudnivalót magában foglaló füzetke, a mely ezen leány-
nevelő intézet mult évi működéséről és fejlődéséről számol 
be. Mindjárt legelői kiemeli az intézet helyiségeinek udvara 
és kertjének a pedagógiai és egészségügyi követelménye-
ket teljesen kielégítő voltát. A mai helyiség jövőre még 
bővülni fog s így több növendéket fogadhat be. Az inté-
zetnek az egyházkerület által 3 évre megválasztott fel-
ügyelője dr. Horváth József theol. akad. tanár. Az igaz-
gatónő: Török Emma, a ki mellett segédnevelőnői minőség-
ben Ertel Erzsi és Aebersold Leopoldina működtek. Az 
utóbbi foglalkozott a növendékeknek a francia nyelvre 
oktatásával. Az intézetnek összesen 44 növendéke volt. 
Közülök 24 csak 150 frtot fizetett az évi ellátásért. .Jövőre 
nézve pedig a főiskolai igazgatótanács úgy intézkedett, 
hogy a dunántúli egyházkerületbe tartozó lelkészek és 
tanítók leányai kivétel nélkül 150 frt ellátási díj mellett 
vétessenek fél. A növendékek előmenetelén, mit a polgári 
iskolában bizonyítványaik szerint fölmutattak, igen meg-
látszik, hogy otthon gondosan előkészíttetnek leckéikre. 
Zongorázni és cimbalmozni is tanulhattak, a kik akartak, 
és pedig a városi legjobb tanerőktől. Az egészségi állapot 
a lehető legkedvezőbb volt. Az »Erzsébet királyné alap«-ra 
eddig begyűlt összeg kerekszámban 2600 frt. Ez alap 
célja »egy vagv több, lehetően árva leány nevelésének 
előmozdítása*. Kegyeletes szavakkal emlékezik meg a 
jelentés László Józsefről, ez intézet nagylelkű alapítójáról 
. . . Részletesen ismerteti az intézeti helyiséget, a tanítás 
és nevelés módját, az étkezést, az életrendet, a növen-
dékek {elszerelését. 

Betegség esetere két szoba áll éendelkezésre, egy a 
könnyű, egy a nehéz betegek számára. Az egészségi álla-
potra az intézet orvosa, dr. Steiner József városi főorvos 
ügyel fel, a ki betegség esetén a szükséghez képes s egyéb-
ként is meglátogatja az intézetet. 

Ellátási és tandíjak. Az ellátási díj egész évre 200 frt. 
Anyagi körülményeiknek és magaviseletüknek figyelembe 
vételével ev. reform, vallású növendékek kedvezményes 

díjjal is vétetnek fel, a kik egész évre 175 s illetve 
150 frtot fizetnek. Az ellátási díjon kívül minden növendék 
orvosi díj címén 5 frtot tartozik fizetni. Az ellátási díj 3 
egyenlő részletben: a beiratáskor, december 1. és március 
1-én az orvosi díj a beiratáskor egyszerre fizetendő. Az elemi 
iskolai tandíj egész évre t frt 50 kr., a polg. iskolai 7 frt, 
a beiratkozással együtt újonnan jött növendéknek 9 frt; a 
zongoratanításnak havi 2 frt s a francia nyelvnek havi 
1 frt a díja. 

Az ellátási díj esedékes vagy befizetett részlete még 
akkor sem tartható s illetve követelhető vissza, ha a növen-
dék betegség vagy egyéb ok miatt az intézetet elhagyná. 
Járványos betegség alkalmával, ha az intézet egyidőre 
zárva lenne is, szintén a teljes ellátási díjak fizetendők. 

Jelentkezni lehet Török Emma intézeti igazgatónőnél; 
de már csak néhány hely van betöltetlen. Felvétetnek 
8 — 1 5 éves leánygyermekek valláskülönbség nélkül. Az 
intézeti év szeptember 3-án nyilik meg. 

(Folyt, köv.) Alfa. 

T Á R C A . 

Zwingli életéből.* 
Távol tőlünk Helvécia magas bércei között a kelle-

mes fekvésű toggenburgi völgy keleti felében egy magas-
laton egyszerű falucska áll, neve Wildhaus. Benne még 
ma is feltalálható az a régi lakás, melyben a XV-dik 
század második felében egy sok gyermekkel megáldott, 
kegyes és becsületes házaspár é l t : Zwingli Ulrik és neje 
Meili Margit. A családfő községi biró volt s tekintélyes 
emberekkel állott rokonságban, kik között két apát és 
egy a lesperes is volt. 

Ebből a családból született Zwingli Ulrik 1484. jan. 
1-én. Szülei már jóelőre a papi pályára szánták, amíg 
azonban ennyire növekedett, kortársaival együtt legeltette 
atyja nyájait fenn az Alpok magaslatain. És ez a pász-
torkodásban töltött év nagy befolyással volt vallásosságá-
nak s hazaszeretetének kifejlődésére. »Gyakran voltam 
azon gyermekded hitben, — írja később egyik bará t já -
nak, — hogy ezen magaslatokon, itt az ég közelében 
valami mennyeinek, valami isteninek kell meghonosulva 
lenni. Ha a hegyeket megrendítő égdörgéseket sokszoros 
robajjal visszhangozzák a sziklahasadékok, úgy tetszik, 
mintha újból hallanók Isten szavát : »Én vagyok az erős, 
hatalmas Isten, já r j előttem és légy kegyes!« Hogyha a 
hajnali pír a jéghegyeket Istennek lángjával borítja el, 
akként, hogy mintegy tűztengerben égnek a magaslatok, 
úgy látszik, mintha a seregek Istene volna a föld magas-
latain. Midőn pedig a fölkelő napnak szegélye a hegye-
ket mintegy megdicsőíti, szent elragadtatással mondjuk 
Ésaiással: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene, tel-

* A karcagi ev. ref. gimn. értesítőjéből közöljük e szép fel-
olvasást, mely a reformáció emlékünnepén tartatott s erre bárhol 
is alkalmas leend. 



jes a föld az Ő dicsőségével.* íme a hegyek magányában 
legelésző nyáj kolompja melleit így elmélkedett a gondol-
kodó gyermek a magát mindenütt kijelentő halalmas Isten 
bőlcseségéről. 

Kilenc éves korában Zwinglit atyja Barthalus nevű 
testvérének, a weseni dékánnak gondos vezetése alá adta, 
ki előbb lakóhelyén járatta iskolába, majd Baselbe, később 
Bernbe küldötte. Ismeretei oly rohamosan fejlődtek, hogy 
már 15 éves korában a bécsi egyetemen találjuk, honnan 
2 év múlva újra Baselbe ment. Feljegyzésre méltó dolog 
hogy egyik tanára a tudós Wittenbach már ekkor hir-
dette prófétai előrelátással: »Nincs messze az idő — úgy-
mond, — midőn az iskolás hittudomány eltöröltetik és 
az ó-egyház tanítása ismét Isten igéjének alapjára lesz 
fektetve. A bűnbocsátás római csalás, csak a Krisztus 
halála az egyetlen váltság bűneinkért.« 

Baselben 1506-ban elnyerte a magisteri egyetemi 
méltóságot; majd u. a. évben a glárusi gyülekezet hívta 
meg papjául. Részt vett két ízben mint tábori lelkész a 
a pápa és a francia király közt folyt harcban, természe-
tesen a pápa seregében, a miért jutalmul könyvekre 
50 frt évjáradékot nyert a szentszéktől. És ha a tovább 
is a tőle elvárt buzgalommal szolgálja a pápai hatalom 
érdekeit, nagyon valószínű, hogy nem a kappeli csata-
téren, de sokaktól irígyeltetve, mint gazdag, bíboros főpap, 
vagy talán mint pápa hunyta volna be szemeit. De az 
isteni gondviselés másként végzett felőle. 

Glárusi kellemetlenségei és a francia cselszövény nem-
sokára arra kényszerítették, hogy a felajánlott einsiedelni 
másodpapi állomást elfogadja. 1516. nyarán tehát távozott 
Glárusból. 

Uj állomáshelyén aztán megkezdette reformátori mű-
ködését. Mint pap, a szószéken fontos tevékenységet fej-
tett ki. Saját nyilatkozata szerint: mielőtt akárkitől csak 
a Luther nevét is hallotta volna, már 1516-ban a Krisz-
tus evangéliumát prédikálni kezdette; ha másként nem, 
olyanformán, hogy a reggeli misékkor olvastatni szokott 
evangéliumi részleteket az írás szavai szerint kifejtette. 

Ez írásmagyarázatoknak csakhamar határozott irányt 
adott az a körülmény, hogy az einsiedelni klastromi tem-
plom, melyet állítólag maga Krisztus szentelt fel, az évnek 
egy bizonyos napján nagy ünnepségek színhelye volt. A 
teljes bűnbocsánat, melyet az ott elmondott imádságért, 
tehát elég olcsón osztogattak, és egy csodatevő Mária-kép 
seregestől vonták Einsiedelnbe a környék buzgó lakosságát. 

Zwingli megvetve az ebből kínálkozó anyagi elő-
nyöket s követve lelkének szent sugallatát, fellépett a 
búcsújárás ellen, és pedig épen akkor, mikor a legtöbb 
zarándok szokott együtt lenni. Kimondá ez alkalommal, 
hogy: »Balgán és keresztyénellenesen cselekszenek azok, 
kik az isteni kegyelmet bizonyos helyhez kötik, mintha 
az Isten kegyelme egy meghatározott helyen inkább elér-
hető volna, mint egy másikon.* »Isten mindenütt jelen 
van ; a hol hozzáfordulunk, ott hallgatja meg kérésünket.« 
Majd képmutató keresztyénnek nevezi a pápát, »ki magát 
Krisztus helyettesének tartva, úgy beszél, mintha az ő 

hatalmát örökölte volna, és a ki Istent csak Rómához és 
más búcsújáró helyekhez köti. Az ily helyekre halomszámra 
hordják a pénzt — mondja Zwingli — hogy Isten házát 
gazdagítsák ; de ép ily helyeken burjánzik a dévajság és 
kicsapongás sokféle neme inkább, mint más helyeken. A 
ki azt állítja, hogy az ember a bűnt megbocsáthatja, az 
Istent káromolja.« 

Majd a következő pünkösd ünnepén (1.518.) Mária 
tisztelete ellen kelt ki hasonló módon. így történt aztán, 
hogy sokan a búcsújárók közül azonnal eltávoztak, mások 
hitökben rendűitek meg, ismét mások áldozati ajándékai-
kat vették vissza Mária oltáráról. Megtörtént az is. hogy 
útban levő zarándok, csapatok, hallván az elhangzott igaz-
ságokból, valamit útjokrói visszafordúltak. 

De nem állapodott meg Zwingli itt sem. Rámutatott 
arra e nagy romlásra is, melyben Krisztus egyháza leied-
zett s hangoztatta az erkölcsi megújulás szükségességét. S 
mily csodálatos! Szabadszellemű beszédeire az lett a fele-
let, hogy a pápa őt római szentszéki káplánnak nevezte 
ki. Persze ez által a világi dicsőség lajtorjáját akarták 
felállítani számára, így remélvén*a megkezdett útról való 
eltérítését. »De Zwingli előtt — mint egy életirója mondja 
— kedvesebb volt a Krisztus töviskoronája és keresztje, 
mint a világ összes dicsősége. Hogy mily keveset várt 
Rómától, kimutatta azzal, hogy a pápatói kapott évjára-
dékot is felmondta és csak nagy rábeszéléssel volt rábír-
ható, hogy még egy pár évig tartsa meg.« (Benke J.) 

Ez időtájban jelent meg Svájcban a bűnbocsátó 
levelekkel Sámson Bernát ferencrendi barát, ki nagy 
szemtelenséggel ezt mondogatta: »Minden bűn megbocsát-
ható ; az ég és a pokol az én hatalmamban áll; a Jézus 
Krisztus érdemeit annak adhatom el, ki tőlem bűnbocsátó 
levelet vesz.* Hogy mily olcsó ára volt e bűnbocsátó 
leveleknek, mutatja az, hogy Bernben egy Stein Jakab 
nevű kapitány a maga, továbbá pápai szolgálatban álló 
500 katonája, végre valamennyi ősei és minden alatt-
valója részére egy almásszürke lóért teljes bűnbocsánatot 
vásárolt. 

Méltán felháborodva kelt hát ki Zwingli a bűnbocsá-
nattal űzött ilyes visszaélések ellen. Vakmerő ostobaságnak 
és nagy arcátlanságnak nevezi ez eljárási s oly erősen 
prédikál ellene, hogy Sámsonnak, vásárt nem csinálva, 
megmaradt árúkkal kellett Schwitz kántonból kivonulni, 
még pedig a népnek »csaló, szemtelen* és más efféle 
kifakadásaí között. 

Zwingli prédikátori működése az ő számára is ter-
mett gyümölcsöket. A zürichi káptalan kanonoki testülete 
1518. dec. 11-én székesegyházbeli papnak választá meg, 
mely állását a következő év első napján hatalmas tem-
plomi beszéddel foglalta el, kijelentve s megígérve ebben 
hallgatóinak, hogy őket Krisztushoz, az üdv igaz forrásá-
hoz fogja vezetni. Ez ígéretét be is váltotta. Prédikációi-
ban végig magyarázta Máté evangéliumát; az apostolok 
cselekedeteiről írott könyvet; Pálnak három, Péternek két 
levelét stb. Majd mikor a pestis kiütött, házról-házra, 
betegágytól-betegágyhoz járt, hogy a haláltusában vonagló-
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kat részint könyörgésével, részint az evangélium balzsa-
mával vigasztalja és bátorítsa. 

Szeptember végén maga is beleesik a pestisbe. Nagy 
és erős lelkének bizonyságai azok az énekek, melyeket 
ekkor írt. Még mikor betegsége növekedett, ereje hanyat-
lott, vonagló szíve még akkor is vigasztalást keresett a 
Mindenhatónál. 

»Harcolni most nem tudhatok, 
Elgyötörtek testi bajok. 
Uram ! legyen nálad lelkem, 
Vigye bár a halál testem.* 

(Ford. Benke J.) 

így imádkozik ekkor szerzett énekében. 
Felgyógyulása után újra siet hálákat adni Istennek, 

a következő énekben : 

»Hála Isten ! Ismét érzem az erőt, 
Egészségem s régi éltem visszajött; 
Újult lelkem mintegy magas szárnyra kel 
Ég felé, hol boldogságot s Jézust lel. 
Áldott legyen azért a te szent neved, 
Lelki s testi erőm hogy így növeled. 
Ha akartad volna, hogy én elmenjek: 
Tudom, tárva lesznek vala a mennyek ; 
így még egyszer megízlelem halálom, 
S akkor tán azt keserűbbnek találom, 
Legyen meg hát a felséges akarat 
Mini odafenn, úgy a földön itt alatt.« stb. 

(Ford. Benke J.) 

Egészségével visszatér ereje és munkakedve is. Kikél 
a zsoldos zsolgálat ellen, mely honfiait egymás ellen uszí-
totta s a régi tiszta erkölcsöket megmételyezte; s midőn 
ekképen a pápa érdekei ellen cselekedett, Önérzete, egyenes-
lelkűsége által kényszeríttetve, lemond a pápai évjáradék-
ról 1520-ban. És ezzel a ténynyel szakított a pápai szék-
kel teljesen. 

Majd fellép Zürichben is a bűnbocsátó leveleket 
áruló Sámson Bernát ellen, úgy, hogy ez a tanács hatá-
rozata folytán a városba be sem mehetett. Győzelmet 
nyer az ellene áskálódó barátok felett; visszaveri az ellene 
intézett négyrendbeli püspöki támadást s irataival any-
nyira viszi a dolgot, annyira megnyeri a városi tanácsot, 
hogy ez 1523. január 29-re nyilvános vitatkozást tüz ki 
Zürichbe s arra a környék összes papságát meghívja a 
püspökkel együtt, kinek helyettesei a vitán mégis jelen-
tek. Ez a vita annyira kedvezett Zwinglinek és a refor-
máció ügyének, hogy a tanács megengedte a megkezdett 
úton való haladást, sőt rendeletül adta ezt a kanton többi 
lelkészeinek is. 

Majd u. a. év október 26 ára új vitatkozást hirdet 
a tanács a templomi képek és a mise felett. E vitatko-
zásoknak az lett az eredménye, hogy Zürichben végre-
hajtották a gyökeres reformációt. Eltörölték a böjtöt, 
gyónást, misét; a templomból az oltárókat, képeket, erek-
lyéket kihordták; a festett talakat bemeszelték; a zár-
dákat iskolákká alakították ; a papoknak a nősülést meg-
engedték, ügy, hogy maga Zwingli is megnősült (1524.); 

s végül az 1515-dik év húsvét ünnepén az első refor-
mátus úrvacsorát a népnek két szin alatt kiosztották. Így 
ment végbe Zürichben a reformáció vér nélkül, a leg-
nagyobb lelki öröm közepette. 

De nem pihent az ellenség sem. A katholikus kán-
tonok harcra készültek Zürich és elvtársai ellen. S bár 
a harc ekkor még elmarad s a felek békére lépnek, de 
már két év múlva, 1531-ben újra szemben állanak egy-
mással. A kath. kantonok ugyanis megszegve a békét, 
Zürich ellen indulnak. Ez magára maradva, hirtelenében 
alig tud kiállítani 2000 embert a négyszerannyi ellenség 
elé. Zwingli maga viszi a zászlót a kis csapat előtt. 
Október 10-dikén délután volt az ütközet a kappeli sikon. 

A támadást az ellenség kezdte. 
A csata sorsa sokáig kétes volt, bár a zürichi haderő 

fele a parancsnok vigyázatlansága s részben árulás folytán 
csakhamar futásnak eredt. A szervezett és most már 
nyolcszoros haderő azonban végre is felülkerekedett. A 
zürichiek közül, a kik a keresztyén hősök lelkesedésévei 
és a hű polgárok bátorságával harcoltak, 500-nál több 
derék vitéz feküdt holtan vagy haldokolva a csatatéren, 
közöttük Zwingli, a hü pásztor is. 

Két oldalcsapás kétszer teríti földre; majd egy 
parittyakő találja homlokon, úgy, hogy összerogyik. Fel 
akar emelkedni, de egy ellenséges dárdától halálos döfést 
kap. >A testet megölhetik, de a lelket nem!« Ezek voltak 
utolsó szavai. Egy unterwaldi kapitány — nyakára halálos 
csapást mérve — kioltá életét . . . »A nap akkor hanyat-
lott alá. Az esti pir lángjai el-eltünedeztek a hegyekről, 
épen, mint a hogy a test kötelékeitől megváltak az elesettek 
lelkei. Fönn az égen Istennek csillagai tündököltek.* Olyan 
volt a természet, mintha a legbékésebb nap hanyatlott 
volna alkonyra. Pedig ott a kappeli síkon, ott feküdt a 
sok igaz hazafi között a legigazibb is, Zwingli Ulrik, a 
tudós reformátor. 

* 
* * 

Óh mily nagyot fordult azóta az idő kereke! Ő, a 
pap ott volt, ott halt meg a harcosok között, s ma kígyót-
békát kiáltanak a papra, ha a közügy harcosai között akar 
küzdeni . . . . A zürichi tanács vallási vitákat rendez, 
azokon elnököl, ott ítélkezik, s ma ünnepnapokon lehet 
csak látni, hogy a városi tanácsok Krisztusra emlékeznek, 
vallásos dologgal foglalkozni templomba mennek. 

De azért úgy-e nem hiába halt meg Zwingli ott a 
kappeli s íkon? Úgy-e, az a kiomlott, piros vér, mely ott 
a haldokló természet sárguló leplét megföstötte, ma is 
tud még életet, buzgóságot önteni a szívekbe ? ! Az a nemes 
lélek, mely egy percig sem tudott önző ; hamis lenni, mely 
csak egyenes uton járhatott ; mely kétszer vetette meg az 
önként kínálkozó anyagi haszont, melyért pedig a mai 
korban becsületet, életet, földi és örök életet áldoznak a 
gyöngék, úgy-e, az a nemes lélek ma is tud lángot gyúj-
tani a szivekben, a szemekben?! 

Ha nem, úgy hát miért borul be arcotok, nemes 
tanuló ifjak, miért hullat könyeket szemetek s miért sirtok 
velünk együtt, ha bukni kell a nemesnek, porba hullani 



az igaznak?! És miért ragyog szemetek, miért emelitek 
égre orcáitokat, miért tágul s telik meg örömmel keble-
tek, midőn a szép, igaz és jó diadalát látjátok?! 

Ugy-e azért, mert a nemes érzelmek nem haltak 
még ki a szivekből, ha sokszor a mindennapi gond miatt 
szunnyadni látszanak is; ugy-e azért, mert csak testét 
ölték meg Zwinglinek s égették el ellenségei: de az igaz-
ság eszméje, a megtisztított vallás világa, amaz igaz refor-
mátor hagyatéka ma is él közöttetek?! 

Vajha örökké élne! Vajha ne halna ki soha, soha! 

Fazekas Gyula. 

BELFÖLD. 

A csurgói ev. ref. főgimnázium százados 
ünnepe. 

Tavaly épen ilyen időtájban e sorok Írójának tollá-
ból már megjelent egy cikk e lapok hasábjain a csurgói 
főgimnáziumról; de most, mert Erzsébet királynénk gyászos 
halála miatt a tavalyi szeptember hónapra kitűzött ünnep 
kerek egy esztendővel későbbre, azaz f. é. szeptember hó 
14-ikére halasztódott, újra felszólalok, hogy felhívjam a 
nem annyira történeti nevezetességénél, mint inkább jelle-
génél és határszéli fekvésénél fogva nevezetes intézetre a 
protestáns tanügy s általában a magyar tanügy iránt 
érdeklődők figyelmét. 

Intézetünk jellege protestáns, de már kezdetétől fogva 
egész a mai napig minden más protestáns intézettől elütő 
sajátossággal. Az intézetet gróf Festetics György katho-
likus főúr alapítja, de reformátusok részére; alapításától 
(1792.) körülbelül a harmincas évekig ev. ref. és ág. ev. 
vallású tanulók látogatják, róm. kath. összevéve egy-kettő 
van: ma és már több évtizede a római katholikusok vagy 
egyenlő, vagy nagyobb számmal járnak intézetünkbe, mint 
a két prot. felekezet hivői együttvéve s az izraeliták, kik 
közül 1830-ban iratkozott be először egy intézetünk tanulói 
közé, ma 12 és 14% között váltakoznak. 

De bizonyos is, hogy ritka az egész országban olyan 
ref. jellegű gimnázium, a melyre a haza nemeskeblű fiai 
felekezeti különbség nélkül áldozták volna filléreiket, sőt 
ezreiket, mint a hogy a csurgói ev. ref. gimnáziumnál 
történt. Mert ha Sarkady K. ref. vallású 500 frtos alapít-
ványt tesz a köztartásra. Festetics György gróf, az alapító 
unokája 950 frtot tesz le a köztartás javára (1856), majd 
meg a gimnázium részére (1863) 261 frtot. De nem marad-
hat el ezek mögött a kath. Somssich Pál sem 1864-ben 
a maga 500 frtos alapítványával, majd újra a Somssich 
család grófi ága 1867-ben 3100 frtos össztöndíjakra szánt 
összegével s 1882-ben megint csak Somssich P. 1000 frtos 
újabb ajándékával, h.ogy 1883-ban újólag 300 forintos 
össztöndíj-alapítványával gazdagítsa intézetünket. Ámde 
az Inkeyek is ismételten és ismételten százakat áldoznak 
gimnáziumunkra, a mint Festetics Tasziló gróf is 1883. 
óta évi 300 frttal járul gimnáziumunk fentartásához, s 

hogy az új gimnáziumi épületnek 9 holdra terjedő parkí-
rozását végrehajthattuk, szintén gróf Festetics Tasziló jó-
szívűségének köszönhetjük, a ki 4000-nél is több fát és 
csemetét ingyen engedett át. intézetünknek, sőt mindezt 
az új épület területére saját költségén szállíttatta. Hiába, 
nem satnyul el a nemes vér, nemeskeblű apáknak csak 
nemeskeblű fiaik lehetnek! 

Különösen 1882/83. évben, a mikor a hatosztályú 
gimnázium 8 osztályúvá lesz, nagy a felekezeti különb-
ség nélkül való adakozás. Körmendy Sándor, akkor 
b.-somogyi esperesünk indítja meg az akciót s mert a 
szónál szebben beszél a tett, 1000 frttal. Erre válaszúi a 
protestáns hivők, ki ötven krajcárral, ki forinttal, ki ötve-
nessel, ki százassal sietett meghozni a hazai tanügy oltá-
rára adományát, de ugyanennyivel a pápás egyház köve-
tői is jelentkeztek az ajándékozók sorában s nem marad-
tak el mögöttük izraelita polgártársaink sem, mert Frey-
stádtler Vilmos 1000 forintos főgimn. alapítványán kívül a 
legutolsó csurgói zsidó szatócstól kezdve a legnevesebb 
zsidó kereskedőig, hivatalnokig, ügyvédig ki-ki adakozott, 
hogy teljes és ne csonka legyen intézetünk. 

Ha 1882-ig is jóhírnévnek örvendett a csurgói inté-
zet, azóta hire-neve még inkább emelkedik évről-évre, a 
miről egyrészt a főigazgatók hivatalos jelentései, másrészt 
az érettségi vizsgálatra küldött kormánybiztosok nyilat-
kozata tehetnek tanúságot. De tanúságot tesz erről az 
is, hogy az ifjúság száma a közelfekvő Nagy-Kanizsa, 
Keszthely és Kaposvár főgimnáziumai mellett, évről évre 
emelkedik; továbbá, hogy a köztartás, a hol vallásfele-
kezeti különbség nélkül évi 60 frtért, bár a köztartásra 
szóló előbbi egész 200 frtig terjedő adományok ma már 
megszűntek, nem kotyvalékok, de rendes ételekből álló 
ebédet és vacsorát kapnak a gimn. növendékszám felénél 
is többen s ehhez is egyesek 15—20 frtnyi segélyt élvez-
nek, sőt ingyen is elláttatik a köztartásban néhány fiú. 

Legújabban (1898/99.) internátus is létesült a régi 
gimnáziumi épületben. Évi 50 frtért mosást, fűtést, vilá-
gítást, lakást kapnak a növendékek, a kikre egy bent-
lakó tanár ügyel fel. Hiszszük, hogy a mint a gimnázium 
kebelében fennálló » l f j . Segítő-Egyesületi, mely 1884-ben 
alakult a. semmiből, ma már számot tevő, könyöradomá-
nyok gyűjtésére nem szoruló intézménynyé fejlődött, mely 
vagy ingyen könyvekkel látja el az ifjúságot, vagy csekély 
használatidíj fizetése mellett juttat könyvet szegénynek, 
nem szegénynek, ilyen vagy olyan vallásúnak egyaránt; 
néha meg téli.ruhával ajándékoz meg egyeseket; esetleg 
a lakbér vagy a tandíj fizetésében segíti meg az arra 
szoruló növendékeket; mondom, hiszszúk, hogy az inter-
nátus, mely dr. Vida Károly igazgatónak érdeme, egyik 
legáldásosabb alkotása lesz intezetünknek, tudván azt, hogy 
szegényes községünkben a lakásviszonyok nem épen a 
legkielégítőbbek s el nem feledvén azt sem, hogy a diák-
tartó gazdáknak a tanulókra való felügyelete minden 
külön osztályfői és igazgatói látogatások mellett is hiányos. 

Ámde végezzünk. Midőn ezeket a sorokat mintegy 
pótlásul írjuk a tavaly megjelent közleményünkhöz, tesz-
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szűk azt azért, hogy egy a horvát határszélen fekvő, 
protestáns és magyar intézetre felhívjuk a t. olvasók 
figyelmét, mely szerény eszközökkel, de lángbuzgalmú 
apostolok tamogatása mellett végre megérhette, hogy míg 
egyrészt százados ünnepet ül s megüli kiváló Mecaenásai-
mak s az újabbak közül különösen Soltra Alajosnak em-
lékét, ki 30 ezer forintos ösztöndíj-alapítványt tett a csurgói 
növendékek részére; másrészt biztató auspiciumok mellett 
lépi át a jövő század küszöbét, mert végre valóban 
múzsákhoz méltó hajlékot avatnak föl a f. é. szeptember 
hó 14-ikén; a mely hajlék, hogy századokig terjeszsze 
a tiszta magyar szellemet, önzetlen hazafiságot, igaz 
protestáns gondolkodást, humanizmust és felvilágosodást, 
vallási türelmet, szabadságot, testvériséget és egyenlőséget, 
lelkünk lelkéből óhajtjuk. 

Somogy-Csurgő. 
Malter János, 

ev. ref. főgimn. tanár. 

K Ü L F Ö L D . 

A francia ex-papok Angliában. 
Tizennyolc volt francia r. kath. pap látogatott el a 

mult hetekben Angliába vezérüknek Bourriernek vezetése 
alatt, a wesleyanok londoni konferenciájának szives meg-
hívására. Velők jött Whelpton, Franciaországban működő 
wesleyan misszionárius is, a ki mint tolmácsuk szerepelt 
a meetingeken. Ezek közül legnevezetesebb az, mely 
vasárnap (júl. 23-án) délután tartatott a St. James Hall-
ban. Mr. Hughes a conferencia elnöke, nagy lelkesedést 
keltett a hallgatóságban, midőn élénken lerajzolta a francia 
papok mozgalmának eredetét és jellegét, a lelkesedést csak 
növelte Bourrier rövid felszólalása. A St. James Hallból az 
ex-papok csapala a Hampstead-be (London egyik külvá-
rosa) a Lyndhurst-úti kongregációnalista templomba ment, 
a hol a nagy közönséggel együtt részt vettek az isten-
tiszteleten. Wardlow Thompson lelkész az istentisztelet 
végeztével az első lelkész dr. Horton távollétében a gyü-
lekezet nevében szívesen üdvözölte a francia testvéreket. 
Mr. Whelpton röviden vázolta a mozgalmat s felhívta 
Bourriert a szólásra. Az ex-abbé, a ki éveken át kima-
gasló helyet foglalt a marseillei klérusban, most pedig a 
Le Ghretian francais kiadója, még javakorabeli, jól meg-
termett barna arcú férfi, jellegzetes arcvonásokkal, az 
egész alak erős, szilárd elme benyomását -költi, francia 
nyelven beszélt a hazájabeli alsó klérus nehéz helyzetéről. 
Mint mondja, a konkordátum megfosztotta őket hajdani 
szabadságuktól. Most teljesen ki vannak szolgáltatva a püs-
pökök kényének, a kik tűrhetetlen zsarnoksággal uralkod-
nak fölöttük. Ellenük a pápánál kerestek menedéket, de 
hiába. A pápák mindenkor az erősebbek mellé álltak. A 
püspökök azzal hallgattattak el a pápát, hogyha közbe lép, 
főjövedelmi forrása, a Péter-fillérek elmaradnak. Ez az 
egyházi zsarnokság támasztotta föl a mozgalmat. A papok 
látván a pápai tekintely tehetetlenségét, másfelé kezdettek 

segélyt keresni és az evangéliumban találták azt meg. A 
fanciák elkezdették a bibliát olvasni, a mit azelőtt nem 
tettek. S az eredmény a nagy reformmozgalom lett. Most 
még nem beszélhet francia reformációról, de egy be-
következőnek jeleit világosan láthatni. Miután Bourrier 
hatalmas beszédének velejét angolul Whelpton elmondotta 
valami nagyszerű látvány következett be. A jelenlevő 
kiváló emberek egy oly csoportja, a milyen együtt angol 
nonkonformista templomban alig látható, a szószék előtt 
való térre vonult s ott minden egyes ex-pap nevének 
említésére felállott és állva maradt, míg Mr. Whelpton 
életrajzát röviden előadta. Többen közülök dominikánusok 
voltak, egyik egy apáca-kolostor káplánja volt, a másik 
Arméniában hittérítő, ismét másik, kinek finom arca nagy 
intelligenciáját áruitat el, a Rómával való szakítása után 
súlyos helyzetbe került s kemény munkával tartotta főn 
magát Párisban. Közülök kettő-három rövid beszédet is 
tartott. Egyik elmondá, azért találta Róma igáját elvisel-
hetetlennek. mivel az egyrészről bűnbe sodorta Őt, más-
részről pedig megfosztá a gondolat szabadságától. A mi 
után epedett, most megtalálta Krisztusban. Egy másik, 
valami Costa nevű, elbeszélte, hogy az igazság után való 
lelki küzdelmeiben, egy paptársával beszélgetett Rómáról 
és a protestantizmusról. Társa kijelenté, hogy ő sohasem 
tudna protestánssá lenni. Szivesebben marad az, a mi, 
élve a bűnben, majd ha elöregszik, bűnei kiengesztelésére 
trappistává lesz ! Costát Angliában leginkább a családi 
istentiszteletek tartása leple meg. Katholikusoknál hal-
latlan az ilyesmi. »Bárkit ott ilyen vallási-gyakorlatokért 
kanonizálnának.« A jelenlevők szép összeget adakoztak a 
francia reformmozgalom javára — s az áldás elhang-
zása után véget ért ez a nevezetes istentisztelet. 

Bourrier a hét folyamán a Christiun World szerkesztő-
ségét is, a szerkesztőség meghívására meglátogatta s ott bőveb 
ben beszélt munkájáról és terveiről. Hétfőn (júl. 30.) akar 
haza térni, mivel igen munkás ember s hazájának szük-
sége van rá. Mindenekelőtt lapját, a Le Chretien francaist 
akarja havi folyóiratból hetilappá átváltoztatni. Mely im-
már tízezer példányban jelenik meg s előfizetői nagy része 
r. kath. papokból áll. Ez a tény vaskos köteteknél is többet 
beszél. De hogy lapja új alakot ölthessen, nagyobb mérvű 
pártolásra van szüksége s hiszi, hogy e támogatást angol 
barátainál megtalálja, a kik munkája iránt való rokon-
szenvből előfizetői lesznek. Másik terve Párisban egy, az 
eszméjüket megtestesítő egyházat szervezni minélelőbb, 
mely menedéke és gyúpontja lenne mindazon francia 
katholikusoknak, a kik az evangéliumi reformért epednek. 
Ez egyház élén egy ex-pap lenne s szertartásukban a ka-
tholikus vallásos szertartásokból mindazt, a m i megtartható 
megtartanák, hogy a nép katholikus érzületét meg ne 
sértsék, de tanban teljesen reformátusok lennének. S ez 
egyházat »Eglise francaise<-nek (francia egyháznak) ne-
veznék. 

»A protestantizmus, a mint mi Franciaországban és 
a Continensen ismerjük — folytatá Bourrier — nagyon 
rideg a francia temperamentumnak. Talán az angol pro-



testánsok szertartása jobban lelkesítené őket, de jelenben 
még az a kultusz sem lenne elfogadható. Én egy belül-
ről induló reformra várok*. 

>S hiszi ön, — kérdé a szerkesztő — hogy dr. Schell 
esete után egy belülről kiinduló reformot remélni lehet ?« 

»A jelen körülmények között nem. De kétségen 
kivül egy nagy szakadás készül. Nagyon sok közremun-
kál erre. Ott van egyrészről az erős királypárt, mely a 
köztársaságot pártoló politikájáért igen neheztel a pápára, 
másrészről az ultramontánok ellen egyre növekszik a ked-
vezőtlen hangulat.« 

»De a jezsuiták, úgy látszik, egyre erősebbek és erő-
sebbek lesznek ?« Bizonyos tekintetben igen. Hatalmuk, 
kivált a pénzt tekintve »óriási, Bámulatos az a mód, 
melylyel a sajtót meg tudják »venni«. Még Rochefort lapja 
is hoz mostanában elég cikket, melyeket nyilván a kle-
rikálisok inspirálnak. S az Eclair, mely eddig egyedül 
állott mellettünk, szintén ellenünk fordult. De azért valójá-
ban a katholicizmus Franciaországban igen gyenge. 36 
millió névleges katholikusból 30 millió semmiféle össze-
köttetésben sem áll a klérussal s csak hat milliót mond-
hatni jó katholikusnak.* 

»Mi sok mindenfélét hallunk a katholikus papság 
erkölcsiségéről, hogy áll az igazság ez érdemben?* 

A szerkesztő e merész kérdésére Bourrier vállat vont 
és egy ideig hallgatott. Végre így szólott: 

»A francia papságról én sem mondhatok mást, mint 
a mit egy híres cardinalis mondott nemrégiben Marseil-
lesben egy társaságban. A francia klérus — mondá a 
bibornok — három osztályba sorozható, egyharmada tel-
jesen korhely, prostitues ; másik harmada híven megtartja 
fogadalmát; a többi pedig küzd, s ha el-elbukik abszo-
luciót kér és nyer, a botrányt kerülik, és ezek a valódi, 
tipikus áldozárok*. 

»Ön is azt tartja, hogy ez az osztályozás helyes?* 
»Igen, azt kell mondanom. Ha egy pap botrányt 

csinál, holt ember lesz, de ha kerüli a botrányt, minden 
jól van. Minden évben egyszer meggyón a papság s a 
feloldás által szennye megtisztul és újra kezdheti«. 

»És a zárdák?* 
»Óh, a rendetlenségek itt ritkábbak. Saját tapasz-

talatomból beszélek. Hosszú ideig voltam egy apáca-
kolostor aumónierje (alamizsnása). S itt csak azt tapasz-
talhattam, hogy e nagyszámú nők a kolostori élet követ-
keztében természetellenesekké, hysterikusokká lettek, eltel-
tek abszurd babonákkal, látományokat láttak. Biz ez igen 
szomorú dolog.* 

Visszatérve Bourrier úr missziójára, óhajtá nyoma-
tékosan kifejezni angol barátai előtt, hogy az ő mun-
kájuk nem kritikai és romboló, hanem komoly szer-
vező és evangéliumi munka. Sokan azok közül, a kik 
Rómától elszakadnak, egyúttal minden vallásos hittel is 
szakítanak vagy pedig egy kis deizmust tartanak meg. Az 
a mozgalom, melyhez csatlakozott, hiszi és tanítja az 
evangéliumot és az a fogadtatás, melyben őt és társait 
a francia nép mindenütt részesíti, bizonyságot tesz a mel-

lett, hogy az a nép nemcsak a babonák alatt fáradt ki, 
hanem a sivár tagadás is kifárasztá. És egy oly hit elfo-
gadására készül, mely mind értelmi, mind erkölcsi szük-
ségeit kielégíti. Hiszszük, hogy az angol nép sem rokon-
szenvét, sem pedig támogatását nem fogja e mozgalomtól 
megvonni. És mi magyarok mit teszünk érettük ? 

Chr. W. — a . —s. 

E G Y H Á Z . 

Evangél ikusok gyámintézete . A budapesti ágostai 
evangélikus egyházmegye gyámintézete e héten tartotta 
évi közgyűlését Bachát Dániel elnöklésével, a kinek 
indítványára jegyzőkönyben örökítették meg néhai Rad-
vánszky János báró emlékét, a ki a rádi egyházat nagyobb 
összegekkel segítette. A gyűlés többi része így folyt le : 

Bendl Henrik pénztaros előterjesztette a számadá-
sokat, a melyekből kitűnik, hogy a gyámintézeti gyűjté-
sek igen szép eredményt mutatnak fel. Horváth S. lelkész 
jelentése szerint a számadások teljes rendben vannak, 
mire a közgyűlés a felmentvényt megadta. Ezután a segít-
ség fölosztásának tervezetét mutatták be. A tervezet 
szerint a közgyűlés a rendes és kötelezett kiadásokon 
kivül a váci és rádi egyházaknak és a pogánymissziónak 
szavazott meg segítséget. Bachát Dániel elnök bemutatta 
azokat a kérvényeket, a melyeket a váci anyaegyház és 
a rádi leányegyház részint a kerületi, részint pedig az 
egyetemes egyházi gyámintézethez intéznek. A közgyűlés 
a bemutatott kérvényeket pártolólag terjeszti föl. Tárgya-
lás alá került Mayer Endre eperjesi theol. tanárnak ama 
indítványa, mely szerint a gyámintézet a belmisszió mun-
Icáját vegye föl munkakörébe. A közgyűlés Paulik János 
vallástanár előadása alapján hosszabb vita után kimon-
dotta, hogy az indítványt elvben elfogadja, de föntartja 
magának a jogot, hogy saját hatáskörében szabadon 
intézkedhessék, mivel az indítványban kifejezett egyes pro-
poziciókat egyelőre kivihetetleneknek tartja. 

EGYESÜLET. 

Meghívó. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
folyó évi szeptember 20-án Debrecenben tartja nagygyű-
lését és közgyűlését. Tárgysorozat: I. Istentisztelet d. e. 
8 órakor az ev. ref. nagytemplomban. 

Imádkozik : Gyurátz Ferenc püspök. Prédikál: Petri 
Elek, budapesti theol. tanár. 

Adakozás a Társaság »Károli*-alapjára, vallásos 
népiratkák kiadására. 

II. Nagygyűlés d. e. fél tíz órakor a kollégium dísz-
termében. 

1. Elnöki megnyitó. Gyurátz Ferenc püspök, társa-
sági elnök. 

2. A társaság üdvözlése a felkért díszelnökök által 
és pedig a tiszántúli ev. ref. egyházkerület részéről Kiss 



Áron püspök által; Debrecen sz. kir. város, a debreceni 
ev. ref. egyház és kollégium részéről Simon f f y Imre kir. 
tanácsos, polgármester és főgondnok által. Válaszol Hege-
dűs Sándor, kereskedelemügyi m. kir. miniszter, a társa-
ság másodelnöke. 

3. Titkári jelentés. Szöts Farkas, a társaság titkára. 
4. Felolvasás: >A reformáció és a magyar nemzeti 

szellem egymásra való hatása«. Balogh Ferenc theolo-
giai tanár. 

5. Költemények. Szabolcsba Mihály temesvári lelkész. 
6. Elnöki zárszó. Hegedűs Sándor kereskedelemügyi 

m. kir. miniszter, a társaság másodelnöke. 
III. Tagok közgyűlése a kollégium dísztermében 

délelőtt fél 12 órakor. 
1. Számvizsgálat. Költségvetés. 
2. Jelentés az 1899. évi kiadványokról. 
3. Elszámolás a »Koszorú« és »Házi kincstár* 1898. 

évi forgalmáról. 
4. Az elhunyt választmányi tagok ( l fővárosi és 

3 vidéki) helyének betöltése. 
5. Folyó ügyek, jelentések. 
6. Esetleges indítványok. 
E gyűlésekre a társaság tagjait és az érdeklődő 

közönséget tisztelettel meghívja 
Budapest, 1899. augusztus havában 

A M. P. Irodalmi Társaság elnöksége. 
* 

Tájékozásul. 

1. A M. Pr. Irodalmi társaság a tiszántúli egyház-
kerület, Debrecen sz. kir. város, a debreceni egyház és 
főiskola szíves meghívására ez évi gyűléseit Debrecenben 
tartja. A társaság tagjainak elszállásolásáról a debreceni 
rendező bizottság gondoskodik. Felkéretnek a társaság 
tisztelt tagjai, hogy érkezésüket szeptember hó 10-ig a 
szállásoló bizottság elnökénél: Oláh Károly városi tanács-
noknál (városháza) bejelenteni s arról is nyilatkozni szíves-
kedjenek, hogy kívánják-e az elszállásolásukról való gon-
doskodást. 

2. A gyűlésre utazó társulati tagok részére az elnök-
ség közbenjárására a m. kir. kereskedelmi minisztérium 
a M. A. V. vonalain kedvezményes jegyet engedélyezett. 
A jegyek gyorsvonatra is érvényesek, igazolványért Deb-
recenbe, a püspöki irodaba kell fordulni. 

3. Szeptember 19-én a vendégek érkezése. Fogadtatás 
a debreceni rendezőbizottság részéről A társaság elnök-
ségét fogadja Simonffy Imre kir. tanácsos, Debrecen sz. 
kir. város polgármestere. 

4. Szeptember 19-én este fél nyolc órakor az »Angol 
királynő* helyiségeiben ismerkedő társasvacsora. Étkezés 
á la carte, saját költségen. 

5. Szeptember 20-án a közgyűlés után l/22 órakor 
a vendéglátó házigazdák által adott »társasebéd* az 
»Arany bika* szálloda dísztermében. Az ebédjegyek Ve-
csey Imre tanácsnok, tb. főjegyzőnél, a debreceni rendező-
bizottság jegyzőjénél (városháza) vehetők át. 

6. Ebéd után Debrecen nevezetességeinek (templo-
mok, kollégium, könyvtár, szobrok stb.) megtekintése a 
rendezőbizottsági tagok kalauzolása mellett. 

7. Este 6 óratói 1j2S ig katonai térzene a 39. cs. 
és kir. gyalogezred zenekara által a nagyerdei parkban. 
8 órakor a debreceni összes dalegyletek hangversenye a 
nagyerdei vigadó termében, később közzéteendő műsor 
mellett. Ezután tánc. Belépődíj 1 korona. A tiszta jöve-
delem a »Károli«-alap javára fordít tátik. 

Debrecen, 1899. augusztus havában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A budapesti r. kath. templomvagyonokról, 

a melyek szintén egyházi alapból valók, nem régen össze 
írást készíttetett a főváros s a nagyobb értékű ingóságok 
s pénzek a következő plébániákon talál tat tak: a várbelin 
66,805 frtot, a lipótvárosin 36,370 frtot, a terézvárosin 
45,100 frtot, a tabánin 17,984 frtot, az erzsébetvárosin 
3968 frtot. 

* A szegénység elve s a r. kath. egyház egy 
é t lapon társulva . Köztudomásu dolog az, hogy a r. kath. 
egyh. erkölcstani elvei között ott van az evangéliumi taná-
csokról szóló tanból folyó önkéntes szegénységi elv is, 
még pedig ;inint érdem szerző cselekedetnek a forrása. 
Az is köztudomásu azonban, hogy épen a klérus ezt az 
elvet mindig agyonnyomja s önmaga soha sem igyekszik 
a szegénység útján érdemet szerezni. Hogy a szegénység-
nek ajánlgatása s ezzel ellentétben a plébános uraknak 
a földi javak iránt való túlságos előszeretete minő érde-
kesen nyilatkozhatik meg, hadd mutassunk be egy étlapot^ 
a mely mellett Unternaiszban egy kapucinus primicia-
ünnepélyének fehér asztali része folyt le. Az étlap ez volt: 
»1. fehér tyúk-leves; 2. pisztráng mayonnaissel; 3. párolt 
marhaszelet körítve; 4. tiroli gombóc; 5. leveles-tészta 
pástétomocska haséval; 6. spékelt borjú-sült; 7. kárfiol 5 
8. sa lá ta ; 9. tyúk szószban; 10. rizs; 11. angol plumpud-
ding puncs-krémmel; 12. császár-szelet káposztával; 13. 
indiáner befőttel; 14. zöld borsó spékelt borjúszelettel; 
15. báránysült; 16. vegyes saláta; 17. kocsonya vanilia-
szószszal; 18. sózott nyelv tormával ; 19. szelet á la 
Wellington; 20. Madeira szósz; 21. krémes tészta; 22. 
sütemények; 23. fajdkakas veres áfonyával; 24. alma-
befőtt ; 25. saláta; 26. barack tejfeles habbal; 27. torták ; 
28. vegyes sütemények; 29. fekete kávé. Talán ehhez 
nem is kell kommentár. 

* Tompa Mihály emléke. A feketehegyi fürdő 
közönsége, mint tudósítónk írja, az idén is megtartotta 
az évente szokásos ünnepséget Tompa Mihály szobránál. 
Szombat délután folyt le az ünnep. A közönség a Him-
nuszt énekelte, majd áhítattal hallgatta Széli Kálmán 
nagyszalontai esperes imáját. Azután liollóssy Isván elsza-
valta erre az alkalomra irt ódáját, Engelthaler kisasszony 
pedig a költő egyik költeményét. Este hangverseny volt 
a rimaszombati Tompa-szobor javára. 



* F i g y e l m e z t e t é s . Az ág. hitv. evang. egyetemes 
egyház pozsonyi theol. akadémiáján az alapvizgálatok szept. 
9-én tartatnak. A beiratkozások szeptember 1-én, az elő-
adások szeptember 12-én kezdődnek. Ünnepélyes évnyitás 
szeptember 11-én. Jótéteményekért (ingyenes alumneum és 
convictus, bennlakás az »Otthon«-ban stb.) augusztus 20-ig 
kell a folyamodványokat benyújtani. A »Theol. Otthoni-
ban jelenleg 8 igyenes és 3 féldíjas (3 frt.) hely vár be-
töltésre. Ezenkívül évenle mintegy 3000 frtnyi ösztöndíj 
és segélypénz osztatik ki. Bővebb felvilágosítást ád az 
Igazgatóság. 

* Kérelem. A győri evangélikus református egyház 
elüljáróságának utasítása folytán tisztelettel kérem azon 
lelkésztestvéreimet, illetve mindazokat, a kik a nevezett 
egyház templom-építési céljából mult évben kibocsátolt 
gyűjtő-íveket mindeddig nem küldöttek vissza, hogy habár 
üresen is, f. 1899. évi december hó 31-ik napjáig vissza-
küldeni kegyeskedjenek, mert a számozott és beiktatott 
ívek nélkül, minden irányban megnyugvást keltő szám-
adást nem lehet készíteni. Szabó Zsigmond ev. ref. lelkész. 

* A »Los von Rom«] képes levelezőlapon. Az 
ausztriai áttérési mozgalom hiressé vált jelszavát a keres-
kedői élelmesség is felhasználta, a mennyiben képes leve-
lezőlapokat készíttetett, a melyeken a Péter-templom és 
egy teljes díszbe öltözött püspök volt látható, egy germán 
harcos pedig elutasítólag intett feléjük, a jelszó megvaló-
sulását jelezve. Azonban a bécsi országos törvényszék 
büntetendő cselekménynek nyilvánította ezeknek a lapok-
nak a használatát s így az élelmesség kudarcot vallott, 
noha egészen ártatlan dolog volt. 

* Az ausztriai áttérési mozgalom eredményét 
Schönerer lapja ez évi június végéig a következőleg álla-
pítja meg a folyó esztendőre: Csehországban protestánssá 
lett 1390 egyén; Alsó-Ausztriában: 1023] (Bécsben magá-
ban 934): Morvaországban : 167 ; Steierországban : 388 
(Grácban magában 222); Felső-Ausztriában: 60 ; Karin-
thiában: 5 8 ; Sziléziában: 12; Salzburgban: 70 és Tirol-
ban : 41, összesen tehát : 3206. 

* Mire nem képesek az ultramontánok ? Egy 
Madridban lakó s közbecsülésben élő protestáns hölgy 
kénytelen volt a rendőrség védelmét kikérni a lakásától 
nem messze levő ferencrendi barátok által vezetett iskola 
növendékei ellen. Az elfogott gyermekek mind azt vallot-
ták, hogy tanítóik parancsára üldözték a hölgyet. Bün-
tetés terhe alatt megparancsolták nekik, hogy valahányszor 
találkoznak vele, hajigálják meg kövekkel. Az apácák által 
tanított gyermekek is hasonló szellemben nevelvék. Ugyan-
csak Spanyolországból veszszük a hírt, hogy ott a vidé-
ken élő protestánsok folyton ki vannak téve a bebörtön-
zésnek. Fimenez de Famuz nevű városkában a helyi ható-
ság a protestáns lelkészt és még nyolc egyént pénzbir-
ságra, a lelkészt még ezenfelül öt napi börtönre ítélte, a 
miért egy leánykát eltemettek. A másodfokú bíróság is 
helybenhagyta ezt az ítéletet. Csak a legfőbb bíróság 
oldotta föl és mondotta ki semmisnek a határozatokat. 
Ebből is látható, hogy az alsóbb bíróságok tudomány és 

igazságérzet dolgában mily siralmas lábon állanak. Azt 
meg szükségtelen mondanunk, hogy a helyi plébános ren-
dezte ezt az üldözést, s ugyanő diktálta a végzést. (Cs.) 

* Ingerso l l ezredes, a keresztyén vallásnak Észak-
Amerikában hírhedt támadója meghalt júl. 21-én. Szüle-
tett 1833-ban, atyja congregacionalista lelkész volt, de 
oly szabadelvű nézeteket vallott, kogy gyülekezetével össze-
különbözött. A fia még többre vitte. A különben igen 
tehetséges és rokonszenves fiatal Ingersoll keresett ügyvéd 
volt s az 1866-iki véres polgárháborúban magát többször 
kitüntetve, ezredessé lett. A keresztyén vallásnak dühös 
és elszánt támadója volt. A dogmákat szóval és tollal 
oly hevesen ostromolta, hogy >az amerikai Isíenkárom-
lók fejének« nevezték el. Néhány keresztyénellenes köny-
vet is irt, mint »az Istenek*, ^szellemek* és »Mózes néhány 
tévedése*. Iratai ragyogó ékesszólással irvák és egy idő-
ben oly nagy hatassal voltak az ifjúságra, hogy az összes 
amerikai lelkészek kötelezve érezték magukat neki meg-
felelni. Néhány évtizeddel e'őbb büszkén hirdette, hogy 
10 év múlva nem lesz Amerikában templom. A haladó 
évek fenyesen megcáfolták. Isten és Krisztus ellen való 
küzdelme hiábavaló lett. Egyébként, mint mondják, magán-
élete és jelleme kifogástalan volt, annál sajnálandóbb, 
hogy a keresztyén vallással ellentétbe jött. Közvetlenül ő 
volt oka a hiressé vált »Ben Hur« megírásának. Egy föltett 
kérdése ösztönözte Wallace tábornokot a tanulmányozásra 
melynek eredménye lett ez a népszerű elbeszélés. (Cs.) 

* Az örmény men ek ü lő k . Oroszország kaukázusi 
tartományaiban mintegy 60,000 örmény menekülő él szét-
szórtan, a kiknek kilenc tizedrésze az orosz határ men-
tén lakott még nemrégiben. Az orosz kormánynak e 
szerencsétlenek visszatelepítésére irányult minden fárado-
zása sikertelennek bizonyult. A török hatóságok nem bo-
csátják át őket a határon. Néhány örménynek sikerült a 
török határőrök éberségét kijátszani s régi lakhelyére 
visszatérni, de házaikat lerombolva, birtokukat moha-
medánoktól,; leginkább kurdoktól elfoglalva találták. Az 
orosz kormány intézkedett, hogy e boldogtalanok éhen el 
ne pusztuljanak. A portánál levő követét pedig Utasította, 
hogy a menekülteknek a Krétaszigetén való letelepülését 
eszközölje ki. De a szultán erről hallani sem akar. Az 
orosz kormány ezen kivül kárpótlást követel a menekül-
tek részére. A Van, Bittis, Erzerum és Trapezunt basaság-
beli orosz konzulok utasítvák hogy állítsák össze az örmé-
nyektől elfoglalt birtokok jegyzékét. Úgy mondják, Murav-
jeff gróf, az orosz miniszterelnök el van határozva az 
örményeket visszatelepíteni régi lakhelyükre. (Cs.) 

* Angl ia . 1800-ban az angol egyháznak 11,462 
temploma volt, szemben a szabad egyházak 4354 tem-
plomával és kápolnájával. Ma 19,126 államegyházi tem-
plommal szemben 18,336 a szabadegyházak által épített 
templom áll. A szabadegyházak vasárnapi iskoláiba 
875,000 tanulóval több jár és 175,000 tanítóval több mű-
ködik, mint az államegyházéiban. A szabadegyházak tag-
jai évenként 157 millió koronát adakoznak, míg az állam-
egyház tagjai ezzel szemben 139 koronát. 



GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Mély megilletődéssel vettük a következő gyász-

jelentéseket : Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium tanárai 
mély fájdalommal jelentik szeretett kartársuknak Zimann 
Jánosnak, a magyar nyelv és bölcsészet tanárának f. hó 
3-án reggeli 5 y a órakor hosszas szenvedés után életének 
54-ik és hü tanárkodásának 24-ik évében történt gyászos 
elhunytát. Kelt Iglón, 1899. augusztus 3-án. Legyen áldott 
emléke! — Halasi Gózon Gyula, somogy-kiliti-i ev. ref. 
lelkész s neje, szül. Simon Janka, gyermekeik : Aladár és 
Olga fájdalomtól megtört szívvel tudatják, miszerint forrón 
szeretet fiuk, illetve testvérök Halasi Gózon Dezső pap-
növendék f. hó 6 án, reggel 4 órakor, életének 21-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. Földi maradvá-
nyai f. hó 8-án d. u. 3 órakor tétettek az ev. ref. egy-
ház szertartása szerint, a kiliti-i sírkértben örök nyuga-
lomra. A bánatos szülőket és gyászba borult testvéreket 
vigasztalja meg a minden vigasztalás hatalmas Istene 1 

P á l y á z a t . 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főiskolá-

jának theologiai akadémiájában lemondás folytán üre-
sedésbe jött rendszeres theologiai tanszékre, melynek évi 
javadalma 1500 frt törzsfizetés, 300 frt lakbér és 100 frt 
ötödéves korpótlék 5-ször. 

Pályázhatnak azon ev. ref. vallású magyar honos-
ságú lelkészek, kik a konvent által megállapított theol. 
akadémiai tanári minősítéssel bírnak. 

A megválasztott köteles heti 10 órán a rendszeres 
theológia körébe eső tárgyakat a kerületi közgyűlés által 
elfogadott tantárgyfelosztás szerint előadni, tanszékét szak-
mája körébe tartozó értekezéssel megválasztatásai után, a 
mi a folyó évi szept. hó 14-én tartandó gyűlésen fog 
megtörténni, azonnal elfoglalni. 

A pályázati kérvények a képesítettséget, eddigi szol-
gálatot, a családi és egészségi állapotot feltüntető bizo-
nyítványokkal és születési anyakönyvi kivonattal felsze-
relve folyó évi szept. hó l-ig adandók be Antal Gábor 
püspök úrhoz Rév-Komáromba. 

Ó-Szőny, 1899. aug. 5. 

Dr. Darányi Ignácz, Czike Lajos, 
vil. főisk. gondnok. eh. főiskolai gondnok. 

Pályázat helyettes tanári állásra, 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főgimná-

ziumában az első osztály párhuzamossá tételét az igazgató-
tanács elhatározván, ezen osztály óráinak ellátását — 
20 óráig — helyettes tanárra bizandónak mondotta ki, a 
helyettes tanár évi javadalmát 800 frtban állapítva meg. 

Felhivatnak ennélfogva azon tanárjelölt urak, kik 
ez állást elnyerni óhajtják, hogy kérvényeiket Czike Lajos 

főiskolai gondnok úrhoz (Ó-Szőny, Komárommegye) folyo 
évi augusztus hó 25-ig adják be. 

A kiknek egyik tárgyuk a latin nyelv, azok elony-
nyel bírnak. 

A megválasztott helyetles tanár állását szeptember 
hó 1-én tartozik elfoglalni. 

A párhuzamos osztály állandósítása esetén a helyettes 
is reményeiheti állandósíttatását. 

Ó-Szőny, 1899. aug. 5. 
Dr. Darányi Ignácz, Czike Lajos, 

vil. főisk. gondnok. eh. főiskolai gondnok. 

P á l y á z a t . 
Segédlelkész kerestetik évi 150 forint fizetés, teme-

tési stóla és teljes ellátás mellett Kálozra (Fejér m.). Elfo-
gadtatik végzett theologus is. 

Balogh Sándor, 
1—2 református lelkész. 

P á l y á z a t , 
A h.-nánási hatosztályú ev. ref. gimnáziumban a 

mennyiség- és természettani, illetőleg a mennyiség- és 
rajzolómérf^tni rendes tanári állásra pályázat hirdettetik 
2800 korona (1400 forint) javadalommal, a lakbért is 
beleértve. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles tanárok vagy 
tanárjelöltek. 

Szükség esetében oklevelet még nem nyert, de az 
illető szaktárgyakból egyetemi tanulmányokat végzett ev. 
ref. tanárjelölt folyamodása is tekintetbe vétetnék, azonban 
az ilyen csak helyettes tanárnak választatnék meg egy 
évre 1800 korona (900 frt) javadalommal, a lakbért is 
beleértve. De ha időközben oklevelet szerez, annak fölmu-
tatása után a rendes tanári fizetés stb. élvezetébe lép. 

A rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézet-
nek jogosult és kötelezett tagja leend s egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik; sőt a f. évre már megnyert 
ideiglenes államsegély rendszeresítése s a folyamatban 
lévő szerződés megerősítése után törzsfizetése 3200 koro-
náig (1600 frt) emelkedhetik s a megfelelő korpótlékok 
élvezésére is jogot nyer. 

A születési, képesítési, hadkötelezettségi és egészségi 
állapotot feltüntető okmányokkal kellőleg felszerelt pályá-
zati kérvények f . hó 2é-ikéig a h.-nánási ev. ref. egyház-
tanácshoz küldendők. 

A megválasztott állását f. évi szept. 1-én köteles 
elfoglalni s a tanév végéig semmiesetre sem hagyhatja 
el azt. 

H.-Nánás, 1899. augusztus 8-án. 

Kállay Imre, Benkő Lajos, 
főgondnok. 1—2 ev. ref. lelkész-elnök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési Ura: 

Félévre : 4 frt fíO kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára !iO kr. 

Egyház és állam. 

Hazánkban is, mint mindenütt, a róm. katho-
likus egyház adja meg az egyház és állam közötti 
viszony szabályozásának irányát. Az állam sza-
bályozza ugyan, de reá nézve mindig az volt a 
legfőbb irányadó, hogy minő viszonyt tart fenn 
a római egyházzal. A bécsi békekötést becik-
kelyező 1608-iki törvényekben, valamint az 1848: 
XX. t.-cikkben említett ós kifejezett teljes egyen-
lőség soha sem valósulhatott meg ós nem is 
fog soha, míg az állam ezen interkonfesszioná-
lis ügynek rendezését nem általában polgáraira 
tekintettel, hanem a vallásfelekezetekhez a múlt-
ban fenálló viszonyára aggodalmasan ügyelve 
akar ja eszközölni. 

Ezen tüneményeknek oka abban van, hogy 
a róm. kath. egyház hazánkban nemcsak közjogi 
tényező (hiszen a többi egyházak is azok), hanem 
úgyszólván, az állami mechanizmusnak alkat-
része. Régebben uralkodó egyház volt jogilag ós 
tényleg egyaránt. Egyeduralmát a protestan-
tizmus erőszakkal volt kénytelen megdönteni, 
hogy saját létét biztosíthassa. De a bécsi s linci 
békék csak ideig-óráig változtattak az állam tény-
leges egyházpolitikáján, mert utóbb, habár jogi-
lag nem is, de valósággal még is csak uralkodó 
maradt a római egyház. A római egyháznak köz-
jogi helyzete rontotta meg az 1608. K. e. T. tör-
vénycikkben kimondott (in spiritualibus) egyenlő-
ségét ; ugyan ^z akadályozta meg, hogy az 
1 7 9 0 / 9 1 : XXVI. t.-c. bevezetés dacára is, távol 
áll a bécsi és a linci békekötésekben megvetett 
a lapoktól ; hasonlóképen az a közjogi helyzet az 
oka annak is, hogy az 1848: XX. t.-c. oly formá-
ban keletkezett, a mint van és hogy vógrehaj-
tása ma ós a messze jövőben is lehetetlen. 

Mi protestánsok igen sokat szoktunk és 
felettébb szeretünk is ezen 1848: XX. t.-cikkre 
hivatkozni. Hol a 2. §. az, a mi bennünket belőle 

ingerlően csábít, hol peclig a 3 §.; most az egyen-
lőség ós viszonosság, majd pedig a »Közálladalmi 
költségek« képezik vágyakozásunk tárgyát. Arra, 
hogy ez a két §. miképen egyeztethető össze és 
miképen állhat meg a protestáns autonómia velők 
kapcsolatban, — mondom, arra igen kevés ügyet 
vetünk. Pedig az egyházunk jelen ós jövő állam-
jogi helyzetére nézve egyik legfontosabb punk-
tum solienst képez. Nehezen veszem magamnak 
a bátorságot, de hát mégis csak kimondom, 
hogy az 1848: XX. t.-c. jelzett két §-a a való-
ságban összeegyeztethetlen, hogy a római kath. 
egyházra kedvező ; hogy megnyitotta az utat a 
protestáns egyházak előtt arra, hogy ők is állami 
egyházakká legyenek. 

Összeegyeztethetlen a két §., mert, a mint 
a szöveg is mutatja, de meg egyik legilletékesebb 
tanúnak, Kossuth Lajosnak nyilatkozatából is is-
merjük, a róm. kath. egyház vagyonjogi státusquo-
jának fentartása benne foglaltatik a 3. §-ban, míg 
a protestánsokra nézve csak szükségletek fede-
zéséről van szó. Itt egyenlőség már a priori 
nem lehet. De az egyenlősítésnek az iránya is 
olyan természetű, melyben a protestáns egyházak 
a róm. kath. felé (»adc< ós nem »super«) emel-
tetnek, nem pedig az szállíttatik alább, mint a 
hogy Bocskay ós Bethlen politikai rendszerében 
látjuk. így tehát arra nincs semmi törekvés, 
hogy a róm. kath. egyház sajátos államjogi hely-
zete egyébképen változtattassék, mint az ural-
kodó név eltörlésével. Tényleg megmarad min-
den korábbi államjogi ós vagyoni előnyeink bir-
tokában s vesztesége a viszonosság néminemű 
megállapításában van. 

Hogy ez a helyzet a róm. kath. egyházra 
nézve a kedvezőbb ós nem a pro tes tánsokra : 
azt felesleges bizonyítani is, azért szót sem vesz-
tegetek reá. 

De annál fontosabb ám reánk nézve, hogy 
az 1848|: XX, előkészítette a protestáns állam-
egyházakat. Most már, manapság ebben evezünk, 
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még ha tagadjuk is. Hiszen az államegyház 
egyik legjellemzőbb vonása az államtól nyert 
anyagi támogatás és az ezért viszonzásul kapott 
beavatkozás az egyház ügyeibe. Ma már nálunk 
mind a kettő megvan és hozzá tehetjük, hogy 
a mérték megállapítására nézve megint csak a 
római egyház volt az irányadó. 

Mellőzzük most itten az iskolai politikát, 
a melynek sokan csak előnyeit látják az állami 
segélylyel fentartott nép- és középiskoláknál, 
de nem veszik észre az itt-ott el takarhatlanul 
szembetűnő rombolását a belső, egyh azias élet, 
egyházi nevelés terén. Lássuk tisztán az egyházi 
viszonyokat. 

A nyolcvanas évek elején megindult egyház-
politikai mozgalmak, az Ínséges polgári házasság 
bukása után a főrendiház reformjához vezettek. 
A reform reánk annyiban nevezetes, hogy némely 
püspökeink és főgondnokaink a főrendiház tagjai 
lettek. Kétségtelenül egy lépés ez a vallásfele-
kezetek közötti egyenlőség felé, ele felettébb sánta 
lépés. Elsőben is merőben ellenkezik a protes-
táns felfogással, mely az egyházi és állami hatás-
körök lehető teljes elkülönítésére törekedett 
Luthernél és Kálvinnál egyaránt. Továbbá hatá-
rozottan róm. kath. felfogásnak hódoló az és 
annak bizonysága, hogy az 1848: XX. t-c. 2.§-ában 
kimondott elvet csakis a 3. §-ban lappangó elv 
alapján lehet hazánkban megvalósítani, azaz az 
egyházak viszonyának államjogi szabályozásánál 
minden egyház a római katholikusnak vontató 
kötelén halad. így lett a protestantizmus is az 
állami gépezet egyik funkcionárius tényezője. A 
református ós evangélikus püspök már megvá-
lasztatásával született főrend in petto. — Nem a 
törvény alkotói ellen irányulnak e szavak, kik-
ről tudjuk, elismerjük, hogy a létező viszonyok 
között a lehető legkorrektebb politikával jártak 
el, hanem egyszerűen konstatálják azt, hogy pro* 
testáns elveink ellenére az államegyház felé 
kezdettünk gravitálni, a róm. kath. egyház miatt, 
mely tényleg az ós így a vele való egyenlőség 
— minthogy őt onnan most kiugratni nem lehet 
— csak is ezen úton lehetséges. Természetesen 
a jövő szociális állama vele együtt fog bennün-
ket onnan ki is dobni. 

A későbbi egyházpolitikai zavarokat megint 
a római kath. egyház idézte elő s így azoknak 
megoldásával előállott egyházpolitikai helyzet, 
vagy mondjuk — egyházainknak az államhoz 
való viszonya, szintén az által inauguráltatott. 
A helyzet szintén egészen róm. kath. színezetű. 

Kezdhetjük a legfontosabban, t. i. a kongrua-
törvónyen. A Királyhágón inneni részekben a 
protestantizmus állami támogatásban az anyagiak 
körül a múltban nem részesült. Erdélyben kapott 

ugyan egyik-másik egyházközség vagy iskola 
állami segítséget is, de ottan a protestantizmus 
egészen a XVIII. század elejéig államegyházakba 
volt konszolidálva s épen úgy a régi róm. katho-
licismus örökébe helyezkedett, mint külföldön 
a legtöbb helyen. Most már szükségleteink, bizo-
nyos irányban, t. i. lelkészeink létminimuma 
erejéig. »közálladalmi költségekből« fedeztetnek. 
Épen úgy a róm, kath. plébánusokói is. Persze 
a fentebb említett egyenlőségi elv alapján. 

Miben tünetkezik már, hogy az állami egyház 
hajójában evezünk? Hát elsőben is abban, hogy a 
kongrua az egyes lelkészek jövedelmeinek az állam 
által való kiegészítése által biztosíttatván, részben 
közvetve,részben közvetlenül az egyes lelkészek ós 
egyházközségek ügyeibe is befolyása van az állam-
nak. Némi szűkös államsegélyt eddig is élveztünk, 
de mint közjogi testület élveztük azt ós repar-
titiója autonom úton törtónt. Es miért nem tör-
ténhetik ez így jövőre is? A felelet a »paritá-
tische S tockprügek talányában van megoldva. 
Mert vannak egyházak, vannak nemzetiségek, 
melyekkel szemben nem indokolt az autonomia 
respectálása, tehát »az egyenlőség és viszonos-
ság« szempontjából kivétel senkivel szemben nem 
gyakorolható. Államilag nem eléggé megbízható 
egyházak miatt, tekintet nélkül az egyházi szer-
vezetben fennálló különbségekre, a bizalmatlanság 
egyenlősíttetik. Ez nálunk protestánsoknál az 
autonomia csorbítása, közvetlen ingerencia az 
állam részéről az egyház belügyeibe ; ez az állami 
egyház első vonása. 

Állami egyház vagyunk továbbá, mert lelké 
szeink kvalifikációját indirekte az állam hatá 
rozza meg a kongrua törvény 4. § ával. Nem 
változtat a dolgon az, ha mi eddig is megkíván-
tuk ugyanazon kvalifikációt, valamint az sem, 
hogy ez csupán a kongruás lelkészekre szól. 
Mert bármely theologiát végzett ifjú, illetőleg 
lelkész lehet kogruás lelkészszó, továbbá nekünk 
nem áll módunkban másnemű intézkedéseket 
tenni. — A porosz Kulturkampf idejében látjuk 
ugyan ezen tüneményeket felmerülni, a melyeket 
a harcias hangulat emelkedése után a lelkészek 
államvizsgája követett. Minthogy a néppárt és a 
háta megelt levő ultramontán akció még igen 
súlyos bonyodalmakat is idézhet fel, mint idézett 
Ausztriában, Poroszországon, Belgiumban i s : 
nincs kizárva, hogy ugyanazon represztáliák ná-
lunk is elő ne kerüljenek és ama viszonossági 
kiporolás a mi hátunkon is ne történjék. 

Állami egyház vagyunk, mert lelkészeink 
fegyelmi ügyeiben nem járhatunk többé szaba-
don el. Egyházi bíróságaink ítélete s egész eljá-
rása állami külön felügyelet alatt áll. Hogy mi 
magunk is ügyelünk egyházunk ós lelkészeink 



jó hírnevére, az természetes dolog. De »az állás-
hoz nem méltó súlyos erkölcsi vótség« ruganyos 
fogalom ós kérdéses mindig, vájjon p. o. meg-
elógszik-e az állami hatalom azzal, ha egyházi 
törvényeink 302. §. 3., 10. pontjaiba ütköző fe-
gyelmi vétség esetén bíróságaink a 302. §. a) 
H) c) és nem d) vagy é) pontjaiban meghatározott 
büntetést szabják k i? — A mi pedig az állam-
ellenes magatartást illeti, dacára az 1893: XXVI. 
t.-c. 13. §-ának, mindig az uralmon levő kor-
mány programmjának liberálisabb vagy konzer-
vativebb szellemétől fog függeni az, hogy ama §. 
miképen magyaráztassék. 

Állami egyház vagyunk, mert közigazgatási 
hatóságok őrködnek nem csak lelkészeink jöve-
delmi bevallása, hanem felsőbb hatóságainknak 
ide vonatkozó igazolásai, tehát egész egyházunk 
felett. Ugyanezek kisérik figyelemmel lelkészeink 
erkölcsi és állampolgári viselkedését, s tesznek 
alkalmilag jelentést a fogyatkozásokról a minisz-
tereknek. — Természetes dolog, hogy »volenti 
non fit iniuria«. Mi szívesen fogadtuk a kongrua-
törvónyt és azért nem is panaszolhatunk a fen-
tiek miatt. De a tények mégis csak tények 
maradnak és épen nem árt, ha megismerkedünk 
ezekkel a tényekkel. Igaz ugyan, hogy e megis-
merkedés nem mindig kívánatos. Az ismertető 
szájkosarat is kaphat, mert ez az állami egy-
házban szokásosabb; mint a szabad egyházban. 
Ki tudja, vájjon egyházjogi fejtegetéseim nem 
tekintetnek-e politikai tárgyak körül forgóknak 
ós nem állapítják-e meg épen arra a lapra nézve 
a melyben megjelennek, a sajtórendőri kihágás 
vétségét. Az állami egyházzal ez is össze szokott 
forrani. 

Állami egyház vagyunk, mert egyházközsé-
geink önállósága, vagy affiliációja felett joga van 
az államnak bizonyos körülmények között hatá-
rozni. Ez a határozás nem lehet minden egyes 
esetben és minden időben egyaránt megnyugtató 
egyházunkra nézve. És ne mondja senki azt, 
hogy nem kell beleegyeznünk ebbe vagy abba, 
mert hiszen a büntetés csak személyre ós nem 
testületre szól, mert hát hiszen épen ezek a 
személyek azok, a kiket, ha megvernek elszéled, 
az egész nyáj. Minden egyháznak ereje lelkipász-
toraiban van ós ha ezekben sújtatnak, egész 
testükben sújtatnak. Capitis deminuciót könnyen 
szenvedhető kongruás lelkész sorsára pedig ugyan 
kinek volna kedve vágyakozni? 

Állami egyház voltunkat eléggé mutatja az 
ú. n. »Kanzelparagraph« is, a melyre mi sem 
okot, sem jogot nem szolgáltattunk, de hát a 
paritátische Stockprügél is az 1848: XX. t.-c. 
2i-k §-ának, a bevett vallásfelekezetek közötti 
egyenlőségnek és viszonosságnak a folyománya. 

Látnivaló, hogy a mi protestáns egyházunk-
nak az államhoz való viszonya nem önállólag, 
nem saját lényegének ós természetének megfe-
lőleg rendezkedik el, hanem egy más hatalmasság, 
a római egyház világi aspirációi által időről 
időre teremtet t helyzetnek járulékos kifolyása, 
függvénye. így lettünk mi állami egyh azza, de 
csak másodrangúvá. Azokat a közjogi előnyöket, 
a melyekkel a római egyház bir e hazában, a 
melyek merő anarchronizmusok, megszüntetni 
ezidőszerint nem képesek, — velünk^ is közölni 
nem akarják, de nekünk sem kell. Azért némi 
előnyöket ós az összes hátrányokat el kell 
fogadnunk az ú. n. egyenlőség és viszonosság 
kedveórt. 

Mindez azért van, mert igazán függvénynyé 
lettünk csupán. Az önállóság az egyházi életben, 
a protestantizmus inclelibile charakter-e nagyon 
megfogyatkozott. Mi a magunk erején képesek 
lettünk volna összehozni azt az összeget, a mely 
a kongruatörvény folytán lelkészeinknek jut, de 
hát miért viselje Makó Haranglábnak, vagy 
Debrecen Katádfának a t e rhé t? Nem vagyunk mi 
egymás terheinek viselésére, a szeretet közös 
kötelességeinek a felvételére képesítve. 

Lélek kell egyházunkba, mert ha az állami 
egyház lejtőjére reá léptünk, keleti karakterünk 
természeténél fogva könnyen nagyobb bajba is 
keveredhetünk. Az egyház életét az evangélium 
erejével felfrissíteni, a mi ős forrásunkat, egy-
házunk alapját képező prot. tá rsadalmunkat az 
élővizekre vezetni ós ottan legel tetni : ez a mi 
elmulaszthatatlan kötelességünk, mert különben 
még egyháziasságunk is csak államivá leszen. 

Paulus. 

Zelenka püspök évi jelentéséből. 
— Elmondatott Nyíregyházán, 1899. augusztus 9-ikén. — 

Tisztelt egyházkerületi közgyűlés! T i z e n ö t óv 
multán most új ra megjelent e városban, ezen 
első egyházában egyházkerületünk számadó, szám-
vevő és intézkedő évi közgyűlésének megtartá-
sára. Megjelenése bizonyság a mellett, hogy a 
hithű egyház és testvérszeretet régi kapcsa még 
mindig erős, szeretetteljesen tartja a 28 várme-
gyére terjedő ós 11 egyházmegyébe oszlott ezen 
egyházkerületet össze ; — hogy továbbá az egy-
házias közélet elevenítése ós egészséges vezetése 
érdekében megtartott vándorgyűlések jelentős 
voltának tudata még mindig eleven; — hogy 
végül a testvéries melegséggel törtónt meghí-
vásra, egyházkerületünk készséggel, sőt örömmel 
jelent meg ezen egyházában, mely az ősöktől 
öröklött hithűséget ós áldozatkészséget, tudja, 
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elhagyatott volta dacára is ragyogó módon tün-
dököltetni. 

Legyen üdvözölt ennek példás elüljárósága, 
áldott vallásos, buzgó népe ! Meleg köszönettel 
a szives meghívásért és vendéglátásért szivből 
üdvözlünk az Úr szent nevében mindnyájan Ti-
teket ! 

Huszonhét (1872) ós tizenöt (1884) év előtt 
tartattak itt egyházkerületünk közgyűlései. Akkor 
még utasítási rendszeren nyugodván egyházunk 
kormányzása, a gyűlések tulajdonkópeni tényezői 
az egyházker. főtisztviselői ós az egyházmegyék 
jegyzőkönyvvivői ós esperesei valának. A 27 évvel 
ezelőtt részt vett ily tényezők sorából ma csak kettőt 
látunk körünkben: az akkor működő, most már 
tiszteletbeli főesperest, kiváló kegyeltjét, jó vi-
tézét felkent szolgáját az Úrnak, apostoli kirá-
lyunk Ő Felsége által méltán kitüntetett férfiút, 
munkaképességének ós tetterejének, miként élet-
kedvének még mindig magaslatán, órdemkoszo-
rúzott nesztorunk Bartholomeidesz Jánost, és . . . 
az egyházkerület jegyzőkarába akkor (27 óv előtt) 
beválasztott, tudós, emelkedett lelkű egyháza 
javáért mindig hevülő fórfiút, ki zsinaton, köz-
gyűléseken, törvényszékekben és a közéletben 
bemutatta elévülhetlen érdemekben gazdag voltát, 
dr. Markó Sándor főjegyzőt. 

Üdvözöljük őket szeretettel. Előbbinél legyen 
hosszú tiszta alkony, utóbbinál gyümölcstermő, 
vihartalan, hosszú délután ! 

A helybeli egyház akkori tényezői közül 
csupán kettőnek nevét látjuk az 1872-iki jegyző-
könyvben bevezetve. Szives örömmel említem föl 
Martinyi József és Pazar István neveit. Sok év-
tized beszél, mint a tanügy és társadalom terén 
lelkes bajnokokról, róluk előnyösen. Legyen si-
keres folytatása. 

A 15 évvel ezelőtt megtartott közgyűlés 
kerületbeli ós esperességbeli tényezői közül egy 
sincs jelen s a mi még lehangolóbb, egy sincs 
már a közegyház e fokon tényezői között. Péchy, 
Gzékus e lnök lők , Bróz, Czölder, Szontagh B e r t a l a n 
esperes felügyelők, Fabry, Szilágyi, Barik László 
esperesek, Farbaki főjegyző .az apákhoz tértek. 
A föesperesek közül: Sztehló János szép emlé-
keinek él, Gratz Mór az erdélyrószi szász egyház-
ban folytatja múltját, Czéner, Urbán lelkészi csen-
des otthonukban szolgálják az Urat. Az esperesi 
felügyelők közül egyetlennek maradt Lichtenstein 
József, ki a mult • évtizedben, mint pénztáros, 
most pedig mint anyagi kincstárának kezelője 
hálára méltó módon tesz az egyházkerületnek 
szolgálatot. 

Nem tagadhatom meg magamtól az örömet. 
A sziv teljességéből szól a száj azon férfiúnak 
köztünk most is látására, ki 15, 27, sőt már 

45, 50 óv előtt is itt volt, hosszú fél század óta 
mindig nemes lelkének lánglelkóvel egyház, haza, 
javán jótevósben, s tett olyat és annyit külön-
féle tisztségekben, milyet és mennyit egyház-
kerületünk világi papjai közül egy sem tett és 
talán nem is tehetett. 

Legyen kegyelettel üdvözölve gömöri Szon-
tagh Pál veterán testvérünk ! Közmunka és köz-
tisztelet magaslatán legyen még soká póldaadónk, 
tűzoszlopunk azon korból, mely még tudott egy-
házias férfiakat nevelni. 

Úgy az 1872-iki, mint az 1884-iki közgyűlés 
egy egy láncszemmel van a maihoz fűzve. S ez 
a két láncszem a kerületi theologia és a tanító-
képzöintézet sorsa Eperjesen. 

Itt alapíttaott s virágzott régi tanítóképzőnk, 
itt szüntettetett be 1872-ben e gyűlésen, egyúttal 
azonban négy tanfolyammal, gyakorlóiskolával ós 
tanítóval újra szervezése kimondatott. S hogy 
legyen a döntő határozatnak foganata, dicső em-
lékű Zsedényinek halálában 20 ezer frt tőkével 
biztosított 1000 frtot ajánlott fel, a kerület pedig 
fentartásra 3000 frtot ós építkezésre 4000 frtot 
szavazott meg, Dobsinát, Eperjest felhívta ajánlat-
tételre. Eperjes nyert előnyt. Most is itt hozatik 
meg a elöntő határozat újra, nyomban azonban 
a végrehajtás is a teljes szervezés felett. 

Itt mondatott ki 15 évvel ezelőtt a theolo-
giának négy tanfolyammal teljessé tótele. Ugyan 
itt kell most bevallanunk, hogy anyagi erőnk 
elégtelen volt a kellő számú tanerőnek beállí-
tására, képtelenné tesz, ámde csak azért, mert 
14 ezer forint évi áldozat árán két oly intézet 
fentartása van vállain, melyek mint egyetemes 
jellegű ós célú intézetek, kell, hogy az egyetem 
erejéből tartassanak fenn, s a melyekből a növen-
dékek java része különben is jobban dotált azon 
kerületekbe mennek lelkószekül ós tanítókul, a 
melyek e két intézet fentartásához mivel sem 
járulnak. 

# 
* * 

Ezen múltból a jelenbe térve vissza, szere-
tettel tekintek elnöktársamra mindenek előtt. 
Felügyelői első éve folytatása volt fényes múlt-
jának, annak dacára, hogy az testi, állami és 
családi bajokkal járva, nehéz küzdelemnek sötét 
éve volt. Isten kegyelme azonban most is vele 
volt. Leküzdötte behegedhető sebekkel mind-
ezen bajokat, — e közben pedig ismert jóaka-
rattal és példás ügybuzgalommal végezte sokszor 
bizony nehéz teendőjét. 

Fejezze ki az egyházkerület háláját és bizal-
mát irányában azon óhaj jal : legyen mindig kellő 
ereje, miként van fogékonysága, sokszoros felada-



tának hivatásszerű megoldására. Segitse ós áldja 
őt a kegyelem ós áldás örök Istene ! 

* * * 
Most lefolyt közigazgatási évünket hazafias 

örömmel akar tuk megkezdeni s tisztelgő küldött-
ség által gyülósünk jobbágyi hódolatát Lőcsén 
hadgyakorlaton megjelenő apostoli királyunk Ő 
Felségének bemutatni. S az isteni gondviselés 
kifürkószhetlen végzése a kettős trón fónyót 
villámgyorsan rómtelt sötétséggel váltotta fel. 
A két birodalom a Trónnal együtt ravatal mellé 
azon jóságos királyné szemfödője alá került, kinek 
jósága ós hazaszereteténél csak martyromsága 
volt nagyobb. 

A haza ós nemzet sorsával egybeforrt egy-
házunk is kibontotta lobogóját, — vallásos lebo-
mlással kereste oltárainál a vigasz, erő és remény 
égi hatalmát s néma lemondással, miként tör-
hetlen hűséggel hazájához királyához, vett az 
egyetemes gyászban a végzetes csapás eleven 
tudatával valójában szíve szerint részt. Zengjen 
égi áldást e gyűlés is a valójában felkent és 
dicsőült királyné örökké ragyogó emlékére ! 

Dicsőén uralkodó s annyi megpróbáltatást 
egy hiterős férfiú néma lemondásával átszenve-
dett apostoli királyunk Ő Felsége gyászidejére 
esvén t rónra léptének 50-ik évfordulója, egyhá-
zánk is csendes fohászban szólott a prófétával 
»Király . . . élj«, — a költővel: Tartsd meg 
Isten a királyt, s boldogítsd a hazá t ! 

* * 
Közegyházunk érzékeny veszteséget szenve-

dett Fabinyi Teofil visszavonulása, Kmeti János 
és Radó Kálmán hirtelen elköltözése által. 

Magas korára történt hivatkozással hagyta 
el Fabinyi Teofil a 18 éven keresztül mesteri módon 
betöltött bányakerületi felügyelői széket. Kora 
ifjúságától kezdve nemes munkás volt egyházunk 
közjaván. Nem babér, hanem siker volt vezetője. 
Elérte. Egy reményt hagyott vissza, hogy nagy 
tekintélyét ós bölcseségót ott, a hol annak van 
döntő befolyása, fogja közegyházunk javára érté-
kesíteni. 

Kmeti János liptói főesperes hiterős lélekkel 
csüngött egyházán. Szívós kitartással vezette a 
legnehezebb időkben is az egyházmegye dolgait, 
férfiúnak mutatta be magát, kit nem az ön-, 
hanem a közérdek vezérel — tiszteletet tudott 
szerezni Liptónak. 

Radó Kálmán, a dunántúli egyházkerület 
nobilis felügyelője, kiváló egyházi ós állami erő, 
férfias határozottságával, erélyóvel minden jó ós 
igaznak szivós készségével s nagy befolyásával 
egyike lett közegyházaink hatalmasainak hatal-
maskodás nélkül, kire biztosan lehetett számí-

tani, ki sokat eszközölt ki, s kitől még sokat 
lehetett volna várni. 

Fabinyinak Írásban fejeztem ki, Kmeti és 
Radó ravatalánál megjelenve e személyesen fejez-
tem ki közegyházunk részvétót. 

A testvér ev. ref. egyház oszlopfórfiait vesz-
tett Szász Domokosban, kálvini erélyű egyháza 
sorsának merészebb felfogással magasra emelő-
jót. Utódául dr. Bartók Györgyöt választotta meg 
egyházkerülete. Szervétet megégetni tudó Kálvin 
után Zwinglit. Legyen úgy ! 

Részvét, majd üdvözlet ment részemről is 
egykázkerületünk nevében! 

* 
* * 

A bányakerületi hírneves felügyelői elődök 
örökét Zsilinszky Mihály békési egyházmegyei 
felügyelő, kultuszminiszteriumbeli államtitkár fog-
lalta el. Egyházias lelkülete, történetírói nagy 
látköre, hódító modora s minden irányban sikeres 
eddigi szereplése szép jövőt Ígérnek benne ne-
künk és közegyházunknak. Legyen Ő e helyen 
szeretettel üdvözölve ! 

A liptói egyházmegye Ruzsják János ügy-
védet a felügyelői, ós Simkovics János lelkészt 
az esperesi állásra rendelte. Váltsák be a pár-
tatlan ós osztatlan közegyház jogos reményeit. 
Isten segítse! 

Elnöktársam mai állásával összeférhetlennek 
találván az egyházmegyei felügyelőséget Gömör-
ben 14 éven keresztül nagy eredmény nyel be-
töltött felügyelői állásáról lemondott. Helyére 
Kubinyi Géza országgyűlési képviselőt hivta ei 
a nagy egyházmegye bizalma és ő meghódolt, 
mult hóban foglalta el szókét. Egyházias múltja 
cselekedetek láncolatos hosszú sorozatával be-
igazolt egyházszeretete, helynek és helyzetnek 
teljes ismerete, erélye és ambíciója biztosítékot 
nyújtanak székfoglalásakor mondott beszédének 
ós bemutatott szép cselekedetének közéletünk 
összes ágázataiban sokszorosítva folytatására! 
Legyen ő is ezen fontos helyen szeretettel üd-
vözölve ! 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai értesítők. 
(Folytatás és vége.) 

A szászvárosi ev. ref. Kún-kollégiwn értesítőjét szer-
kesztette Simon Ferenc igazg. tanár. Erzsébet királyné 
arcképével és a felséges asszony halála fölött tartott gyász-
beszédével vezeti be az értesítőt. Azután közli az iskola-
évet megnyitó- és utána a bezáró beszédet. Ez utóbbiban 
kiemeli a kultuszminiszternek a tanterv revíziójára vonat-



kozó rendeletét, melynek irányelveit hazafiasan és peda-
gógiai szempontból előkelően fogván fel, a következő 
szavakban foglalja össze: intenzivebb nemzeti nevelés és 
ezt az irányt el van tökélve érvényesíteni, valamint azt 
a mozgalmat is, melyet a kultuszminiszter a művészeti 
oktatás érdekében hozott felszínre és így el fogja érni 
azt a célt, melyet az intézet volt patrónusa: gr. Kun Kocsárd 
kitűzött. Az évzáró beszéd igazolja, hogy az igazgató űr 
érvényesíteni is fogja mind a két dolgot. A lefolyt tanév 
életét vázolván, elmondja, hogy a gimnáziumi tanulók 
létszáma 290-et, az elemi iskolába beiratkozottaké 111-et 
tett ki. Nagy volt azonban az aránytalanság az egyes 
osztályok létszámában: Mert p. az I. osztálynak volt. 75 ; 
— a VIII. osztálynak pedig csupán 9 tanulója — 
Az ifjúság magaviselete kifogástalan; a tanulásban a 
múlthoz képest emelkedés mutatkozott. Az érettségi vizs-
gálatok sikere kielégítő, mert mind a 9 jelölt" keresztül-
ment és pedig 3 jelesen, 1 jó, 5 elégséges fokozattal. Az 
osztálytanulók előmenetele kielégítő; mert elégtelen osz-
tályzatot csupán 42 kapott. — A tanári kar 16 tagja 
mindent elkövetett, hogy a valláserkölcs érvényesüljön; 
törekvésük nem volt hiábavaló. Ösztöndíjakban 1003 frt, 
jutalmakban, iskola- és segélydíjban 4369 frt 25 kr. osz-
tatott ki. — A könyvtárak és gyűjtemények első helyen 
állanak. A konviktus 2047 frt 50 kr. értékű kedvezményt 
adott. A következő tanévre beiratkozni lehet aug. 31-től 
szept. 4-ig. Lakásdíj: nagy ágyért 8 frt, kis ágyért 4 frt. 
Közköltség: bennlakóktól 12 frt, künnlakóktól 4 frt, tan-
díj, a gimnáziumban 18 frt. 

A rozsnyói államilag segélyezett ág. hitv. ev. kerületi 
főgimnázium értesítőjét közzéteszi: Oravecz Mihály igazgtó. 
Erzsébet királyné arcképével, a halála fölött tartott emlék-
beszéddel és megható imával kezdi meg az évet. Boldogult 
dr. Klamárik Jánost gyászolja azután. A tanári kar tizenöt 
tagjának az ifjúság nevelése érdekében kifejtett törekvését 
szép siker koronázta. A vallás-erkölcsi és hazafias nevelés 
érvényre emelkedett. Az év végén az intézetnek 212 ta-
nulója vizsgázott le. Minden tantárgyból jeles lett: 7, 
j ó : 35, elégséges: 123, elégtelen: 47, Az érettségi vizs-
gálatot kiállotta: 18. Ezek közül pap lesz 2, tanár 3, 
erdész 1, katona 1, jogi pályára lép 7, tecknikaira 1, 
vasúti szolgálatba megy 3. — Jövő tanévre a beiratások 
szept. 1—3. napjain történnek. 

A kecskeméti államilag segélyezett cv. ref. főgimná-
zium értesítőjét közrebocsátja Katona Mihály igazgató. 
Az iskolaév Erzsébet királyné emlékezetével vette kezde-
tét. A tanári testület számban is, erőben is gyarapodott 
s a tanulókon mult, hogy az eredmény nem teljesen ki-
elégítő. Ugyanis az I. időszakban 268 tanuló közül 92 
(34%), — a II-ikban 262 tanultó közül 85 (32°/0) 
kapott elégtelen osztályzatot. A erkölcsi állapot teljesen 
kielégítő volt, a vallásos és hazafias nevelés a múltnak 
s jövőnek megfelelő; a testi nevelés és egészségi állapotra 
nagy gond fordíttatott. Az év végén levizsgázott 262 
tanuló. Ezek közül je les : 13, jó : 43, elégséges: 142, a 
többi elégtelen, — Az érettségi vizsgálatra jelentkezett; 

24. Jelesen érett lett : 2, jól : 4, egyszerűen: 15, javítóra 
utasíttatott: 3. 

Az ifjúsági körök működése dicséretes. A különben 
is kitűnő tanszergyüjtemény gyarapodott. Jótékonyság dol-
gában első helyet foglal el az. intézet, közel 5000 frtot 
osztott ki a tanulók közt. — A következő tanévre beirat-
kozni lehet szept. 1—6. napjain. 

Évkönyv a debreceni ev. ref. főiskola akadémiai 
tanszakairól. Egybeállította: Csiky Lajos akad. igazgató. 
Az esztendőt dr. Kovács Sándor akad. igazgató rektori 
értekezése nyitotta meg. Értekezése: »Adatok a jogtaní-
tás történetéhez a főiskolában 1875. évtől kezdve«, meg-
világítja ennek az elsőrendű intézetnek életét. Hasznos 
szolgálatot tesz az iskolaév történetének korrekt megírása 
által a jövendőnek; majdan az iskola teljes történetének 
a megírását elősegíti, mert történeti értékű. A nagy királyné, 
Erzsébet emlékezetére a tanárkar és ifjúság együttesen 
tartotta meg a gyászünnepélyt, a tanári kar részéről 
Ferenczy Gyula akadémiai tanár történelmi vonatkozá-
sokban bővelkedő beszéddel vett ezen részt. A nagy 
királyné elhunyta emlékére Debrecen város társadalma 
»Erzsébet királyné alayítvány «-t létesített, melynek kama-
taiból a főiskola kiváló' szorgalmú és jó előmenetelő 
tanulói részesülnek jutalmazás által. Messzeható jelentő-
ségű dolog, hogy az ifjúság egészségügyének lehető biz-
tosítására a tanári kar egy ifjúsági betegsegelyzo pénz-
tárt szervezett. Ezen pénztárba a tanuló 2 frtot fizet be 
s ezért az egész tanévben minden további díjfizetés nélkül 
orvosi gyógykezelésben, gyógyszerekben, élelmezésben fog 
részesülni. Előadó tanár volt a hittudományi szakban 5, 
a jog- és államtudományi szakban 8, a bölcsészeti szak-
ban 6. Hallgatója volt a theológián 64, a jogi fakultáson 
324. Az ifjak nagy előrehaladását igazolják a nagymeny-
nyiségben kiadott pályadíjak, ösztöndíjak és jutalmak. Az 
ifjúsági körök és segélyegyletek működése elsőrendű. Az 
egészségügy kifogástalan. — A könytár 43,124 műben 
65,522 darabot számlál. A beiratás ideje a jövő évre 
szept. 1—9. napjaira van meghatározva. 

A nagykőrösi és dunamelléki ev. ref. tanítóképző-
intézet állapotáról Hegymegi Kiss Kálmán ig. tanár tesz 
jelentést. A nemzeti gyászszal, Erzsébet királyné halálával 
kezdődött itt is az iskolaév. A gyászünnepen az igazgató 
úr mondott beszédet, utána megható imát. — Tizenkét 
tanár vezeti a képezdét s a volt 88 tanuló előmenetele 
fényesen igazolja a tanár urak buzgóságát. A gyakorló 
iskola növendékei és az elemi iskola tanítványai szintén 
kitűnően haladtak. A gyakorlati kiképzésre nagy súlyt 
helyezett az intézet s célját el is érte. — Említésre és 
figyelemreméltó a gazdasági és kertészeti oktatás és a 
selyemhernyó tenyésztés kultiválása. Az intézet berende-
zése, tanszeranyaga elsőrendű. A tanév szept. kezdete 1-ső 
napja, a beiratások ugyanazon hó 1—5-én történnek. 

A csurgói ev. ref. főgimnázium értesítőjét közli 
dr. Vida Károly igazgató. Egy róm. kath. vallású, gróf 
Festetics György alapította és építtette ezt a református 
gimnáziumot. Ez páratlan hazánk történetében, de a világ-



történelemben is és legerősebb bizonyítéka annak, hogy 
magyar ember előtt nincs vallási súrlódásnak helye akkor, 
a mikor magyarságról van szó. Ezt leirja hűen Héjas Pál 
főgimnáziumi tanár abban az életrajzban, melyet Császári 
Józsa Pál dr., az intézet alapítása kezdetén volt első 
theologiai tanáráról adott, mit az értesítő 56 lapon át 
közöl. Ez az életrajz megírása egyszersmind az iskola 
monográfiájának. Tudományos értéke van annak a Csá-
szári Pál által kiadott s az értesítő által szintén közlött 
filozófiai disszertációnak, mely a >valódi bölcsészt trans-
cendentalis dolgokban jellemző merész lépésről (periculum)« 
beszél. Eredeti latin nyelven van közölve és magyar for-
dításban is olvasható. Az értesítőnek van egy speciális köz-
leménye is. Matter János főgimn. tanár irt néprajzi tanul-
mányt »Trencsénmegyei drótosainkéról. Ez a rajz 96 ol-
dalra terjed s a maga nemében egyedülinek mondható. 
Történelmi, irodalmi, nyelvészeti és nemzetiségi, költészeti 
szempontból pompásan van megírva. Reánk magyarokra 
annyi érdekkel bír, mint tót atyánkfiaira, de érdekkel 
birna a külföldiekre nézve is, ha lefordítanák; mert tájé-
koznák magukat, hogy mi a különbség a tót és a magyar 
közt. — Ezután az intézet elsőrendű szertárairól ad szá-
mot és közli a lefolyt évi statisztikai adatokat. A tanári 
kar 19 tagot számlált. Az intézetnek volt 293 növendéke. 
E/ek közül levizsgázott 182 és pedig jelesen 20, jól 49, 
elégségesen 158, a többi egy vagy több tárgyból elégte-
lenül. Az érettségi vizsgálatokra jelentkezett 28. Ezekből 
jelesen érett lett 2, jól 7, egyszerűen 16. — Az ifjúsági 
körök és segélyegyletek működése említésre méltó. Jutal-
mak, pályadíjak tekintélyes összegben adattak ki. A val-
lásos és erkölcsös nevelés teljes mértékben érvényesült. 
Jövő tanévre a beiratások szept. 1—3. napjain lesznek. 
Az internátus díja 10 hóra 50 frt. Tandíj 24 frt. Egyéb 
járulék 6 frt 75 kr. 

A rimaszombati eyyesült prot. főgimnáziumról Bodor 
István igazgató adott értesítőt. Az iskola és az egyesülés 
történetét 1803-tól kezdve tüzetesen és tételesen közli az 
értesítő; a jövő nem szorul kutatásra e tekintetben. — 
Az iskolában a tanítás és nevelés feltétlenül családias, 
a minek üdvös eredménye volt és van. Tápintézete első 
helyen áll Tanulói vallás-erkölcséről, testi épségéről a 
szellemi munkán felül kiválóan gondoskodik. Az ifjúság 
viselkedése e munkássággal szemben kifogástalan és di-
cséretes, ezt igazolja az ifjúsági körök szorgalma, a 
pályadíjak, jutalmak és ösztöndijak tekintélyes mennyi-
sége. Volt az intézetnek 336 növendéke. Ezek közül levizs-
gázott jelesen: 31, jól : 46, elégségesen: 202, a többi: 
elégtelenül. Az érettségi vizsgálatot kiállotta: 35. Ezek 
közül theologiára megy 7, bölcsészetre 3, jogi pályára 9, 
orvosira 1, mérnökire 1, gazdaságira 4, erdészetre 1, 
bányászatira 1, hivatalnokira 5, katonaira 4. — Jövő tan-
évre a beiratás ideje szept. 1—3. napjain lesz. 

Alfa. 

T Á R C A . 

A hit világából. 
Oldjuk le saruinkat, mert a hit világába lépünk, — 

annak a hitnek legbensőbb szentélyébe, mely az isme-
retet megvilágítva, az érzelmet megnemesítve és az aka-
ratot megerősítve, alapját, támaszát és talpkövét képezi 
a história bizonyságai szerint a népek és nemzetek fen-
maradásának és agészséges életfejlődésének most és minden-
koron. Goethe szerint a hit és hitetlenség küzdelme az 
emberiség történetén végig vonuló legnagyobb küzdelem, 
a melyhez egyrészt a népek és nemzetek boldogulásának 
örömélete, másrészt pedig azok romlásának szomorú drá-
mája fűződik az egész vonalon. Tekintsünk hát belé annak 
a hitnek belső világába. Tanulságunkra és épülésünkre 
fog szolgálni. 

I. 
A hitnek kérdése nem a theologust érdekli csupán, 

hanem az embert a maga egész teljességében, személyi-
sége összes vonatkozásaiban. Ép azért első sorban nem is 
elméleti, hanem főleg gyakorlati jelentősége van a hit 
kérdésének. E hit belső lényegének és gyakorlati jelentő-
ségének a föltüntetése fogja képezni további feladatunkat. 

Vannak emberek, a kik azt mondják, hogy ők nem 
hihetnek, sőt korunk művelt vagy tudós emberétől meg 
sem kívánhatjuk, hogy higyjék. Észszerű meggyőző okok-
kal hogy győzhetnők meg őket, p. o. arról, hogy Isten 
van, vagy hogy Krisztus az istenfia, és akkor hinnének, 
ellenesetben nem. Ez ellenvetésre csak azt mondhatjuk, 
hogy az esetben nincs is szükségük hivésre, ha termé-
szettudományi vagy filozófiai alapon bebizonyíthatnók 
előttük az Isten létét vagy Krisztus istenségét. Ilyen bizo-
nyítékok, mint p. o. az antológiai vagy teleológiai a vallás 
szempontjából csaknem terméketlennek bizonyultak, és 
soha senkit sem győztek meg azok közül, a kik épen 
meggyőzve lenni nem akartak. 

De nem is ebben rejlik a nagy nehézség. A világ a 
hitben épen nem szűkölködik. Hiszen az minden fantasz-
tának, mihelyt annak theóriája rája nézve kedvező és 
abban máskülönben is hiszen. Hisz' korunk ezer meg 
ezer »művelt embere* még néhány évtizeddel ezelőtt 
Darwin, Haeckel és még néhány természettudós egyszerű 
állítására szentül hitte, hogy az ember a majomtól szár-
mazik, és épen nem ellenőrizte azt, hogy a mai majom 
és az ember közötti ű. n. átmeneti species teljesen hiány-
zik. És ma is ezer meg ezer férfiú és nő hiszen Német-
országban Nietzsche »úri moráljában«, és az »Ubermensch« 
aphorisztikus bizarr gondolataiban, ha mindjárt ma már 
tombol és őrjöng is eszeveszettségében azok alkotója 
anyja karjai között. S álljon elő ma bárki is a maga 
képtelen filoz. atheizmusával, és azonnal készen áll a hivők 
egész serege épen »a műveltek* táborából. 

A »hinni akaráson« fordul meg tehát minden, mert 
ebben áll a hit kezdete és további megnövelkedésének 
feltétele. Ez akarás nélkül nehéz a hitet megtalálni vagy 



megtanulni. Azért mondja Krisztus is egész vi lágosan: 
»A ki akarja annak akara t já t cselekedni, megérti a tudo-
mányról, ha Istentől vagyon-e, vagy én magamtól szólok ?« 

Tégy hát kísérletet a hinni akarás ra és cselekedjél 
egy ideig úgy, mintha meggyőzve volnál. Hisz' tudjuk, 
hogy már sok igazságot napfényre derített a komoly kísér-
let, vagy a felállított hypothesis. Ha ellenben azt nem 
teszed, úgy nálad nem a hitre való képességben, hanem 
annak komoly akarásában van a hiba. 

Eleget bántak már el a régebbi és újabbi »dogma-
tikusok« a keresztyénséggel, mint »tanrendszerrel«, ideje 
volna tehát azzal már más oldalról is foglalkoznunk. 
Napról-napra ijesztőbb módon nyilvánulnak a hitetlenség 
romboló következményei, — lássuk tehát immár a hitnek 
világát, a vallásnak építő müveit is. Az antik világgal és 
annak élettelen mythológiájával szemben ez volt a keresz-
tyénség hatása, s a reformációnak, a pietizmusnak, a 
testvérgyülekezetnek s a quákereknek is ebben nyilvánult 
az életereje az elvilágiasodott római egyházzal s a meg-
csontosodott orthodoxiával szemben. Nem a dogmatikára, 
hanem a szeretet munkájában erős hitre van szüksége a 
mai emberiségnek, és szüksége is lesz mindenkoron. A 
gyakorlati keresztyénség azt m o n d j a : »Helyesen akar j és 
cselekedjél, és akkor hinni is fogsz tudni*, míg a dogma-
tikai theológia szerint a korrekt igazhitű tan a fődolog 
s csak azután következik az annak megfelelő élet. S a 
racionalizmus azt mondja : »Győzzél meg engem észszerű 
okokkal, és akkor hinni akarok és talán a szerint csele-
kedni is*. Hogy e három űt közül ma már csak az elsőt, 
a hitben és szeretetben erős keresztyénséget követhetjük, 
nem szorul bővebb magyarázatra . 

II. 

De a hit nem egyszerre lép föl az életben. Mint a 
hithősök, főleg Pál, Ágoston és Luther élete igazolja, 
hosszas és sokszor fá jdalmas vallásos-erkölcsi processzus-
nak a müve és folyománya ez. Kezdete lehet, bogy hir-
telen, de annak állandó birtoka hosszas fejlődés szüle-
ménye. Nem is örökölhető, sem pedig akadémiailag vagy 
az iskolában kátés tételek a lakjában el nem sajátí tható, 
sőt inkább a vallásos tapasztalás rezultátuma az a 
maga egész valójában. Ez ellen mit sem bizonyít az, hogy 
a hitszónok kvalifikációja II. Kor. 2., 15., 17. és 3., 5., 6. 
verseiben van letéve, vagy hogy a hit »ísteni kegyelem-
adománynak« tekintendő. Az embernek — sokszor fá j -
dalmasan — tapasztalnia kell azt, hogy a hitnek és nem 
a hitetlenségnek van igaza. A valódi hit igaz meggyőző-
désen alapúi, és Strauss levelei a tanúim, hogy nagy különb-
ség vagyon belső hit és külső hitvallás között. A rideg 
tanorthodoxia napjai végleg letűntek. 

Az emberiség szellemi vagy anyagi fejlődésére állandó 
befolyást gyakorolt férfiak mind a hiterős meggyőződés-
nek emberei voltak, mert náluk a hit a világot meggyőző 
s az embert regeneráló isteni hata lomnak bizonyult. Példa 
r á Mózes, Pál, Assisi Ferenc, Luther, Kálvin, Francke, 
Goethe, Humboldt, Wichern stb., a kik élni fognak akkor 

is, ha p. o. egy Shafterburiröl, Voltaireröl, Holbacliról 
vagy Nietzschéröl legfeljebb az irodalomtörténet fog meg-
emlékezni. 

S tényleg nem is a hitnek neméről vagy valamelyes 
fokozatáról van itt szó, hanem arról, hogy jobb az em-
bernek — szellemi fejlődését tekintve, — ha valamelyes 
tévedező hite vagyon, mint ha a hitetlenség örvényébe 
merül szüntelen, vagy örökös bizonytalanságban bolyong. 

Általában négy főútja vagyon a hitbizonyosság bol-
dogító ál lapotának, ú. m. a fatalizmus, a stoicizmus,* 
az egoismus s a hit útja, s mindenki közülünk, tudva 
vagy tudatlanul áthalad e stádiumokon. Az első érzéket-
lenné, a második keménynyé, a harmadik roszszá — s 
egyedül a negyedik jóvá és boldoggá teszi a földön az 
embert. Mert hát a világ csupa ellentétekben és félszeg-
ségekben mozog a felfogás s a kivitel terén egyaránt s 
egyedül a hit az, mely minden ellentmondás és félszegség 
kizárásával valódi meggyőződést szül az emberekben. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 
(Folyt, köv.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Emlékkönyv, ft. és mélt. Antal Gábor dunántúli a. ref. püspök úrnak 
a belső-somogyi ref. egyházmegyében 1898. április 17-től tartott 
egyliázlátogatásáról. Összeállította : Nagy Lajos, lábodi ref. lelkész, 
egyházmegyei főjegyző. Kaposvár, 1899. Ára 1 frt 20 kr. Nagy 8-adrét 

544 lap. 

Még mindig já rnak szupplikánsok, legalább ezen a 
vidéken, noha a ref. konvent eltörölte ez intézményt. 
Lutheránus testvéreink sokkal prakt ikusabbak mint mi. 
Kell lenni ebben valami jónak, hasznosnak, különben ők 
is elvetették volna. Ha egyéb nem, hogy az ifjak utaznak, 
világot látnak. 

Szép és gyönyörűséges dolog is ez ! Mi, akik abból 
a nemzedékből valók vagyunk, melynek nagy útján »feszíték 
agyát karakán ideák«: sóhajtva gondolunk vissza a szuppli-
kációkra. Isten tud ja : mit meg nem adnék, ha még egy-
szer szupplikáns lehetnék — 25 évvel! 

Boldog esperesek és püspökök, kiket a konvent és 
zsinat nem fosztott meg az utazás gyönyöreitől, sőt köte-
lességükké tette azt! 

Bizony, a 84 ekklézsiás belső-somogyi egyházmegye 
meglátogatása fölér egy szupplikációval. Négy hétig j á r t a 
az utat a Dunántűi püspöke. Ennyi idő alatt is csak ügy, 
hogy több egyházközséget valamely központba rendelt be 
az esperes, hogy ne kelljen vargabötüket csinálni. E nagy 
útról számol be a fentebbi című vaskos könyv, mely ter-
jedelmére nézve vetekedik Stanley és Szécheny utazási 
könyvével. És mint ezek a tour i s táknak: olyan, sőt nagyobb 
élvezetet nyújt az Emlékkönyv az egyházi ügyek iránt 
érdeklődőknek. 

* Az újabbkor stoicizmusa Kant morálfilozófiája, miután a 
mai világ komolyabb eleme megunta már Hegel formalizmusát, 
Schelling szimbolikáját, Schopenhauer pesszimizmusát és Nietzsche 
őrjöngő atheizmusát. 



Sok tekintetben ismeretlen ország ez a Somogy is. 
A hivatalos névtárak rövid statisztikai adatai és a néhai 
»Kis Tükör« után ismertük csak s alkottunk róla némi 
homályos képet. íme az Emlékkönyv elég bő rajzot ad e 
nagy református vidék múltjáról s jelenéről. 

Múltjára nézve a dicső reformátorok : Kálmáncsehi 
Sigerius, Sztárai, Szegedi egykori működési tere Somogy, 
a szomszéd Baranyáról, a mint ez az egyes gyülekeze-
teknél mindenütt meg van említve, vagy a püspöki beszéd-
ben, vagy a történeti leírásról. Később, a török-világban, 
az itt lévő váraknál fogva, állandó fészke lett a töröknek, 
közvetlen érezvén annak pusztítását. Majd utóbb a vallási 
üldözések alatt mindjobban pusztul és pedig épen azon 
időben (1730—50) éri el az üldözés tetőpontját, a mikor 
Bars, Nyitra, Komárom megyékben ; azzal a különbséggel, 
hogy Somogy egyes helyein jóval tovább tart az elnyoma-
tás. így p. o. Gsökölön még 1811-ben is kötelezi a vesz-
prémi püspök a reformátusokat, hogy a plébánus földjeit 
is műveljék. Egy másik »siránkozó árvának« a tolerancia 
után 15 évi herce-hurcára mutat ki a vármegye templom-
helyül egy — mély posványt, mit bámulatos hangyaszor-
galommal, Isten tudja : hány ezer szekér föld odahordá-
sával tesznek hasznaikatóvá a szegények. Csoknyán a 
templomot a vármegye az igali pápista lakosok által rom-
boltatja le. Ezek voltak megbízva más ekklézsiákban 
is a templomrombolással. Mily jó lett volna egy tér-
kép e könyv mellé, hogy az igaliak vandalutját s a ref. 
gyülekezetek topographiáját láthatná az olvasó. Egy térkép 
után kiszámíthatná az ember azt is, hogy mennyire van 
Tótszentgyörgytől Szigetvár, a mely vonalon az élelmes 
török minden lépésre egy-egy embert állított, kik kézről-
kézre adogatták a református templom köveit, tégláit, a 
mi a várerősítéshez kellett. Este mindenkinek ott kellett 
lefeküdnie, a hol állt, hogy másnap reggel korán a mun-
kát elkezdhessék s a téglát kézről-kézre adogathassák. 

Sok templomot elhordattak így a törökök a várak 
építéséhez, a mi megmaradt, utóbb az igaliak rontották 
le. Hadd látnók legalább térképen ezt a szomorú utat. 

A türelmi leirat életre keltette mégis a legtöbb egy-
házat. De hány pusztult el végképen ? Minő megható 
volna ott, a könyv végén, a többi rovatos táblázatok 
között, egyről ezt az epitafiumot leolvasni! 

Sokáig lábbadoztak az agyongyötörtek s bár meg-
fogyva, de mégis fölkeltek. A fatemplomok, sövényből 
font paplakok a jelen század közepén végkép eltűntek. 
A régi Somogy nincs többé. Fényes külső jelek hirdetik 
az új életet. 1860 óta folyton díszes új épületek emel-
kednek : ércfedélzetű gyönyörű templomok, kényelmes 
paplakok, korszerű iskolák mindenütt, a legkisebb filiá-
ban is. 

És honnan került ki a tömérdek költség? Úgy és 
onnan, hogy a nép közmunkát vállalt évről-évre, míg a 
szükséges összeg előállt. így termettek a szép középü-
letek. így gyűlt össze a 173 lélekből álló Basal filiá-
nak 1755 forintja, föl a legnépesebb (1600 lélek!) — 

Nagy-Bajom 38 ezer forintjáig. Hadd írjak ki néhány-
ékesen bizonyító példát! Csökölyön templom 16 ezer 
forint, Rinya-Szentkirálv filiában vörösréztetejű, villám-
hárítós templom 10 ezer, Rinya-Újlakon 20 ezer, Görge-
tegen 1888-ban 14 ezer forint. Homokszentgyörgyön 
1893-ban iskola 5413 frt, Csokonyán templom 1870-ben 
22 ezer, Hedrahelyen 1898-ban templom, vörösrézfedelü 
villámhárítós torony, orgona 20 ezer forint. Viszló két év 
alatt 7938 frt 80 krt keres az egyháznak közmunkával. 
Bürüs-Várad 1860-ban paplakot emel 7 ezer, 1869-ben 
templomot 21 ezer, 1884-ben tanítólakást s iskolát 9 ezer 
forint költséggel, önerején, közmunkával keresve az utolsó 
krajcárig. És ezen helyek — Csököly kivételével — 370 
—800 lélekből álló kis gyülekezetek. 

Pedig a rendes évi egyházadó is szép. A rovatos 
táblázatok között egy az adózási viszonyokat tünteti ki, 
ezen látszik, hogy Kapos-Mérőn e 751 lélekből álló gyü-
lekezetben van legmagasabb adó : egy telkes 70 forint 
90 kr., a legkisebb ugyanitt: 5 forint 85 kr., (ezt zsellér 
fizeti). A telek pedig — úgy sejtem — 28—32 hold-
ból áll 

Egy másik táblázat a vagyoni állapotokat tünteti 
fel. A somogyi egyházközségek tőkéjét és adósságát látjuk 
ezen, a takarékmagtárakkal együtt. Nem fényes állapotok. 
Legvagyonosabb Darány, 19 ezer forint tőkével s a kis 
Galambok 10 ezerrel, mely azonban papi s tanítói föld-
jeinek eladásából származott és a kamatot húzzák az 
egyház hivatalnokai. Több mint felének semmi tőkepénze, 
csak adóssága. De nem kell feledni, hogy mily hatalmas 
jövedelmi forrás a nép közmunkavállalása. Milyen tőke 
ez! A nagy birtokok Somogyban nem református kezeken 
vannak: egyik-másik felekezetünkhöz nem tartozó úr 
mégis gyakorolt és gyakorol a ref. egyházakkal némi jót. 
Annál bántóbb olvasni, hogy mily mostoha irányunkban 
az állam minisztere. Szent-Benedeken p. o. a birtokelkülö-
nítéskor a ref. lelkész 12 holdacskáját s a tanító 1 hol-
dacskáját a legrosszabb helyeken adta ki a közalapítványi 
uradalom — régen. S az egymásután következő vallásügyi 
miniszterek is e nyomokon haladtak; mert míg a plébá-
nust ismételve szántóföldekkel és rétekkel gyámolítottak : 
a reformátusokat folyvást mellőzték és mellőzik. 

Erkölcsi tekintetben a somogyi nép, az Emlékkönyv 
tükörén át nézve, szorgalmas, takarékos, munkás, egyhá-
zát, templomát szerető, értelmes nép. Egy-két helyen szól 
csak a püspök fájdalmas hangja: »Űgy tudom, hogy 
testi indulatok vitézkednek erőtlen tagjaitokban«. Itt-ott 
fényűzést, másutt szeszes italokkal visszaélést lát. Az egy-
gyermek rendszer azonban majdnem mindenüti szálkául 
szúródik a jó pásztor szemébe. — Legrettenetesebben 
Aszalón, hol másfél évtized előtt 119 tanköteles lévén, 
második tanítói állást kellett szervezni, most azonban már 
csak 28 a tankötelesek száma s nem kell második tanító. 

Eddig lovairól volt Aszaló híres. Most már az el-
aszásról is. Ha hányoki Losonczy István uram Írhatná 
a »Kis Tükör«-t, bizonyosan elvetné a somot, almát, 
körtét s új rigmust tenne helyébe: 



Óh te szegény Aszaló, 
Mit ér neked a szép ló? 
Ki lesz rajta nyargaló, 
Ha a ncped kihaló ? 

Magyar-Lad is nevezetes, sőt híres az unitáriusko-
dásáról. A rugója ennek — természetesen—anyagi ügy. 
Fadeputátumát, melyet a kath. földesúr jószántából adott 
a lelkésznek, az nem engedi lejebb szállítani, a gyülekezet 
pedig nem akarja a hiányt pótolni s 40 család (az összes 
lélekszám 219) unitárius lesz 1890-ben Ma már azonban 7 
kivételével visszatértek, 

Minden egyháznál van valami érdekes vagy törté-
nelmi, vagy egyháztársadalmi szempontból, a miket a 
szerkesztő igen tárgyilagosan naplószerűen ad elő, ilyen 
methódusban: »Viszló ápril, 18. Viszló anyaegyház, hová 
az esperes a hozzá tartozó Csertő leányegyházat behívta.* Ezt 
követi a fogadtatás leirása. A püspöknek templomi beszéde, 
mely mindenütt imával és áldással végződik. Statisztikai 
adatok. Egyházi adó, itt kitüntetve a telkesek és zsellérek 
legnagyobb és legkisebb adója, végül jön az egyház tör-
ténete, lelkészek és tanítók névsora. Ezen rendben halad 
az Emlékkönyv, melynek célja — mondja az előszó — 
»hogy ne merüljenek a feledékenység tengerébe azok a 
gyönyörű és mélylartalmü beszédek, melyeket egyház-
látogatásakor a püspök úr tartott s hogy tükör legyen, mely-
ből az utókor láthassa a multat.« 

És e célt az Emlékkönyv elérte. E tükörben igen 
becses adatokat fog látni az utókor és sok élvezetet, 
tanulságot a jelen gyermeke is. 

A püspöki beszédek valóban méltók, hogy fenmarad-
janak így együtt is, mint bizonyságai egy igazi talentum-
nak, mely tudja és érti: hol és hogyan beszéljen, s lelki 
testi tehetségeinél fogva képes arra, hogy heteken át tartó 
fáradalmas utazásai mellett is naponként 2—3 nagyobb 
szabású beszédet tartson, a mi egyébiránt csak az erő-
teljes fizikum jele s a mihez minden valamirevaló kortes 
és képviselőjelölt ért, szélnek eresztvén a kongó, üres 
frázisokat, a hitvány polyvát. Hanem ilyen beszédeket: 
magvas, építő tartalommal s olyan stílusban, hogy azt 
az egyszerű földmives, megérti, a művelt elmét pedig 
gyönyörködteti, meghatja: ehhez Istennek különösebb ado-
mánya kell. Es vegyük hozzá, hogy e beszédek tapinta-
tosak, azt a vegyes közönséget, mely előtt elmondattak, 
figyelembe veszi, nehéz igazságokat nem hallgat el; de oly 
alakban adja elő, hogy az nem lehet bántó az el nem 
fogúit más vallásura sem. — a gyarlóságok, hibák, bű-
nökhöz gyöngédséggel, szeretettel nyul, nem rombol, hanem 
gyógyít. Igen tanulságosak e beszédek a lelkiatyáknak a 
modorra nézve. De hát azoknak, a kiket közvetlenül érde-
keltek : a somogyi népnek? Az Emlékkönyv szerint a 
somogyi értelmes, jól iskolázott nép. Ha ezeket a püs-
pöki beszédeket, az egyház történetével együtt, kis füzetek-
ben kiadva, mindegyik gyülekezet tagjai olvashatnák, s 
látná abban mindegyik egyház a maga képét: kétség-
telen dolog, hogy maradandóbb és messze jövőbe kiható 
jótékony hatással lenne ez a valláserkölcsi életre, sokkal 

inkább, mint azok a nagy zajjal és tetemes költséggel 
járó külsőségek, melyeknek mellőzését a püspök jó eleve 
kikérte ugyan, de a jó somogyiak mindazáltal véghez-
vittenek. 

Az a beszéd pedig, a mit bucsuzóul mondott a 
püspök a somogyi lelkipásztoroknak: a pastoralis pru-
dencia quintesszenciája. 

Nagy Lajos egy életrevaló eszmét pendít meg könyve 
előszavában, hogy t. i. a többi, ezuián meglátogatandó 
egyházmegyék is adjanak ki majd ilyen Emlékkönyvet, így 
az egész egyházkerület története együtt lesz idővel. — Az 
eldurrogtatott puskapor és diadalkapuk árából — azt hiszem 
— kitelnék ily maradandó értékű Emlékkönyv. 

Ez életrevaló szép és okos eszmét megbővíteném 
azzal, kogy kis füzetekben az egyes gyülekezetek meglá-
togatását is adjuk. 

Szentkúti Károly. 

BELFÖLD. 
Egyházkerületi gyűlések. 

I. 
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézet 

évi közgyűlését ez évben Nyíregyházán tartotta meg 
augusztus hó 8-ik napján. E közgyűlésnek •— mely úgy 
egyházi, mint világi részről igen látogatott volt — igen 
sok lelket és szívet megragadó pontja volt. A mult évben 
ker. felügyelőnek megválasztott Szent-Iványi Árpád lemon-
dott a gyámintézet világi elnökségéről. Az új választás 
liadványi István kir. tanácsos hegyaljai esp. felügyelőre 
esett ; ki a bizalomnak helyt adva — elfogadta a válasz-
tást. A megválasztott új világi: gyámintézeti elnököt 
Diamiska András ker. gyámintézeti elnök igen meleg 
hangon üdvözölte, mire liadványi István megválasztott 
új elnök tartotta meg székfoglalóját. Szív- és lélekhez szóló 
beszédet mondott, mely lekötötte figyelmünket s megerő-
sítette a kiváló férfiú iránti szeretetteljes ragaszkodásun-
kat. Az »Evangélikus szövetség« eszméjének felvetésével 
új működési irányt óhajtana létesíteni a gyámintézeti élet 
terén. Erre vonatkozó, kidolgozott s hazai viszonyainkhoz 
alkalmazkodó tervet s javaslatot a jövő évi közgyűlés 
előtt beadja és pedig úgy, hogy az már az egyházmegyei 
gyámintézetek gyűlésein tárgyaltathassék. Majd 2000 (két-
ezer) koronát tesz le a gyámintézet céljaira, a szegény, 
küzdő egyházak felsegítésére. S végül a ker. gyáminté-
zetnél 30 éve — szakadatlan s fáradságot nem ismerő 
buzgalommal működő Strauch Béla (felkai lelkészt) ker. 
gyámintézeti jegyzőt üdvözli, méltatja elévülhetetlen érde-
meit s az elismerés és tisztelet jeléül egy ezüst serleget 
nyújt át az érdemes ker. jegyzőnek. Strauch Béla meg-
hatottan s elérzékenyülve mond rövid szavakban köszö-
netet közgyűlésnek s igéri továbbra is, hogy a gyámin-
tézet munkájában ezentúl is Istentől nyert erővel, lelke-
sedéssel fog résztvenni. A közgyűlés minden tagja osztatlan 
szeretete és bizalma legyen jutalmazó a kiváló jeles fér-



fiúra, ki legjobban ismerve kerülete szegényeinek ügyét 
— annyi sülyedő egyházat mentett meg, hogy az egy-
házak hálás szeretete is felemelő lehet további működésére. 

Radványi István adományát annyival inkább hálás 
szivvel fogadjuk, mert jó szívből eredt. Nem első munkája 
e téren; egyháza (a miskolci egyház), egyházmegyéje, 
egyházmegyéjének gyámintézete mind-mind egy fényes 
névről beszélnek, mely munkás volt mindig, hatott, alko-
tott, mentett, védett s áldozott egyháza szent voltára. 
Ily keresztyéni lelkületet óhajtok világi nagyjainknál és 
azon elvet, mit Radványi követett és követ mindig : ^min-
den szép szónál többet ér a tett.« 

A jó Isten áldja meg e jeles férfiút s tartsa meg 
egyházunk s hazánk díszére !! 

A tiszai ker. világi elnöke Szent-lványi Árpád, 
majd Zelenka Pál püspök üdvözlik az új ker. gyáminté-
zeti elnököt és a jubiláns kerületi gyámintézeti jegyzőt; 
ugyancsak meleg hangon megemlékeznek Dianiska András 
ker. egyh. gyáminlézeti elnök, hosszú, áldásos működéséről. 

Dianiska András egyházi elnök számot ad a gyám-
intézet lefolyt évi működéséről. Az ez évi eredmény nem 
áll mögötte a múltnak, sőt némely egyházmegye, (mint 
pl. a tiszavidéki és Hat szab. kir. városi) jóval többet 
gyűjtött, mint az előző évben. A gyűjtés ez évben 3043 frt 
86 kr. Kerületi gyámintézeti tőke 1761 frt 58 kr. 

A nagy szeretetadományra ajánl tátik Diós-Győr, 
építkező egyház, a kerületi 400 frtos szeretetadományra 
Rózsahegy ; míg a »Palló S.-féle 400 frtos adományra 
Ozd, Vj-Klenvis és S.-A.-üjlely ajánltatik. A Zelenka 
Pál 100 frtos adománya Lincsényi Lajos és Kemény 
Lajos lelkészek között megosztatik. A Hermann-féle ala-
pítvány kamata (45 frt) Szublehi esnek, a Szent-lványi 
Árpád-féle alapítvány kamata (22 frt 50 kr.) Gerliczének 
adatik. 

A rendelkezésre bocsátott 490 frt 78 kr. 44 forint 
60 krjával a következő egyházak között kioszlatik, ú. m. : 
Jaszenova, ll.-Vécse, Keresztfalu, Kőszeg, Bárcsa-Ujfalu, 
Hacsava, Pr ibiiina, Mernyik Kölese és Szueha. 

A tűzvész által megkárosodott Isáskói egyház részére 
Szent-lványi ker. felügyelő, az esperességi felügyelők 
körében 58 frtot gyűjtött a gyűlés folyama alatt, ezen 
összeg a kerületi gyámintézeti töke kamatjaiból 12 frttal, 
70 frtra kiegészíttetik és a kárvallott egyháznak segélyül 
kiadatik. Ugyancsak Szent-lványi Árpád, — a rozsnyói 
ker. leánynövelde berendezési céljaira 200 koronát tesz 
le s a gyűjtés ezenkívül kerületi egyházaink körében 
ez intézet céljaira még ez évben megtartatik. így di-
cséri a tett mesterét. 

A többi folyamodó egyházak részint a közalaphoz, 
részint az egyetemes gyámintézethez segélyezésre felter-
jesztetnek. 

Két indítvány is tétetett: az egyik az, hogy minden 
egyház évente lélekszám szerint annyi krajcárokat tegyen 
félre tőkésítésre, a hány lélekszáma van (gömöri indít-
vány) s ezen tőke építkezésre felhasználtatnék. A másik 
indítvány, hogy a kérvenyező egyházak kérvényeiket a 

gyűlés előtt (kellő elbirálhatás végett) 2 héttel adják be. 
Mindkét indítvány elfogadtatott. 

Gyűlés után a nyíregyházai egyházmegye templomába 
vonultunk istentiszteletre, melyet már akkor zsúfolásig 
megtöltött a nyíregyházai lelkes közönség. 

Megható éneklés után Becser Endre gömöri alesperes 
lépett a szószékre és II. Korinthus 9. rész 5—9. verse 
alapján szónoki hévvel és lelkesedéssel prédikált. A textus 
alapján három kérdést vetett fél: 1-ször: Kit ért az apostol 
jókedvű adakozó alatt? 2-szor: Miéit szereti az Ur a 
jókedvű adakozót? 3-szor: Mi indítson bennünket is a 
jókedvű adakozásra ? 

Az istentisztelet közben és végén a nyíregyházai 
dalárda szabatos összhangban énekelt. 

Az offertorium a nagy szeretetadományra 90 frtot 
jövedelmezett. 

E lélekemelő gyámintézeti közgyűlés nyomot hagyott 
lelkemben; egyházainkban még mindig fontosabb szerepe 
van az önkénytes, szeretetteljes adakozásnak, mint a kény-
szeres megadóztatásnak (pl. a közalapnál) ezt mutatja 
gyámintézetünk újabb tevékeny munkássága s szeretetteljes 
önkénytes adományai ; másodszor, hogy a világi ev. férfiak 
tevőleges munkássága is okvetlenül szükségeltetik egyhá-
zaink anyagi és szellemi építéséhez. 

És itt, e gyámintézeti gyűlésen oly szép számmal 
jelentek meg ev. egyházunk vezető világi elemei, s oly 
szép és magasztos munkát végeztek, hogy az elismerés 
babérját teszem le előttük azon érdemeikért, melyeket a 
szeretetegyház-építés munkájában önmaguk számára ki-
vívtak. Közleményemet az apostol szavaival, mely any-
nyira vonatkozik vezető világi férfiainkra — fejezem be: 
az Isten pedig az ö hatalmassága szerint megcseleked-
heti, hogy a ti jó kedvetekből való adalcozástoknalc haszna 
tireátok térjen, hogy mindenekben, mindenkor a mennyire 
szükség bövölködvén, mindenekkel való jótéteményekkel 
bövölködjetek. (II. Kor. 9 8. v.) 

II. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése ez 
évben augusztus hó 8—11. napjain Nyíregyházán tarta-
tott meg Zelenka Pál püspök és Szent-lványi Árpád elnök-
lete alatt. A kerületnek 28 vármegyére terjedő 11 esperes-
sége mind képviselve volt. Számosan jelentek meg az 
egyházi ügyek iránt érdeklődő lelkészek és világiak, úgy-
szintén képviselve voltak az eperjesi theol. akadémia, az 
eperjesi jogakadémia és az összes kerületbeli főgimná-
ziumok tudós s egyházias lelkületű tanárok által. 

Augusztus 8-án a különféle szakbizottságok tartot-
ták üléseiket. Délután gyámintézeti közgyűlés volt (mely-
ről már Lapunk más helyén megemlékeztünk), d. u. 6 
órától pedig a kerületi értekezlet tartatott meg, mely elő-
készítője volt a másnap kezdődő kerületi közgyűlés tár-
gyainak. Augusztus 9-én d. e. 8 órakor istentisztelettel 
kezdődött a közgyűlés, mely után a közgyűlés megalakult 
s Szent-lványi Árpád kerületi felügyelő tartotta megnyitó 
beszédét. Megnyitójában elismeréssel és hálás köszönettel 
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adózik a kerület nagynevű és lánglelkesedésű püspöke 
Zélenka Pálnak, ki az elmúlt évben a német császár meg-
hívása folytán részt vett mint a magyar haza evangéli-
kus egyházainak kiküldöttje, — a jeruzsálemi első ág. hitv. 
ev. templom felavatási ünnepélyén. Ezen zarándok hosszú 
útján — áldozatkészséggel egyházának s hazájának fényét 
elismerésre méltó módon emelte. 

Majd üdvözli a megjelent felügyelőket, espereseket, 
tanárokat, tanítókat; felhívja a világiakat a lelkészekkeli 
munkálkodásra, a hitélet fejlesztésére, egyházias működésre. 
Csak így nem féltheti egyházát a szociálismustól, a szek-
táktól és a felekezetnélküliségtől. Örömmel üdvözli Zsilinszky 
Mihály bányakerületi felügyelőt, kiben kerülete kipróbált 
erőt s lelkes vezért nyert. Megható szavakkal emlékezik 
meg Radó Kálmán dunántuli ker. felügyelő és báró Rad-
vánszky János bányakerületi gyámintézet elnök elhuny-
táról. Chotvács Endre esperes a hálás emlékezet hangján 
emeli ki az elhunytak között Szent-Irányi Miklóst, a sajó-
gömöri polgári iskola megalapítóját, 110 ezer frt adomá-
nyát, mint a kiről ker. felügyelő, mint az elhunytnak leg-
közelebbi rokona — szerénységből nem emlékezett meg. 

Zelenka Pál püspök terjesztette elő ezután évi jelen-
tését, melynek bevezető részét lapunk más helyén közöl-
jük. Beszédjéből a következőket ide iktat juk: 15 év mul-
tán ismét megjelentünk e tekintélyes egyházban, vándor 
közgyűlésünkre, ide jöttünk, hol életről, elevenségről és 
haladásról beszél minden. Testvéries szeretettel hivtak 
meg. Legyenek üdvözölve általunk. 

Majd kiemeli, hogy 27 évvel ezelőtt, 1872-ik évben 
is itt tartottunk kerületi közgyűlést s e közgyűlés tényezői 
közül már csak hárman világítanak tűzoszlopokként: 
Bartholomeidesz János tb. főesperes, dr. Markó Sándor 
világi jegyző és Szontagh Pál gömöri kiérdemült esperes-
ségi felügyelő, ki már félszázad óta munkálja hűséggel 
egyháza javát, míg a tanárok közül csak kettő van itt: 
Martinyi és Rázár igazgatók. 

Hálás kegyelettel adózik Erzsébet királynénk emlé-
kének, megemlékezik Rado Kálmán és Szász Domokos 
ev. ref. püspök elhunytáról, az előbbiben egyházunk kiváló 
vezetőjét, az utóbbiban az ev. ref. egyház kálvini erélyű 
főpapot veszített el, de helyette utódjában, dr. Bartók 
György püspökben tudós Zwinglit nyert. Üdvözli Zsilinszky 
Mihály kerületi felügyelőt és Kubinyi Géza gömöri' espe-
rességi felügyelőt. 

A liptói esperesség vallásos lelkületű főesperese: 
Kmetty János elhalt, helye Simkovits Jánossal töltetett 
be. További jelentéséből kiemeljük, hogy 140 ezer forint 
hagyomány és alapítvány tétetett az elmúlt évben egy-
házkerületünkben, míg építkezésre 170 ezer frt fordíttatott. 
Kéri az egyház minden tényezőit, hogy ne önérdek, hanem 
közérdek vezesse. Szeressen, vezessen és áldjon meg ben-
nünket az Ur. A budapesti tudományos egyetem körében 
államköltségen egy ág. hitv. ev. theológiai fakultás szer-
vezése, a tudomány, műveltség és fejlődés szempontjából 
javasoltatik. Az állami dotációnak felemelése iránti kére-
lem helyeseltetvén, közöltetik a többi testvérfelekezetekkel. 

A közalap évi járulékának megállapításánál Lube-
nyik egyházról 10 frt, Fancsalról 1 frt 52 kr. levétetik. 
Csanálos kérvénye — ellenkezvén a zsinati törvényekkel 
— nem teljesíttetett. 

Az egyházkerületi kollégiumi igazgatóválasztmány 
javaslata az ősi pártfogói jog tárgyában ideiglenesen, mig 
az egyetem erre szabályzatot nem alkot, — helybenha-
gyatott. A kollégiumi választmánynak ujabb hat évre tör-
tént megválasztása a régi gyakorlat alapján helybenha-
gyólag tudomásul szolgál. A kollégiumban közigazgató lett 
dr. Sarudy Vilmos, főgimnáziumi igazgató Ludmann Ottó ; 
jogakad. dékán dr. Horváth Ödön és theol. akad. dékán 
dr. Szlávik Mátyás. Örvendetes, hogy a theol. akad. hall-
gatók száma növekszik s a theol. tanárok működése kifo-
gástalan. 

Az eperjesi képezde négy osztályúvá szervesztetik s 
gyakorló iskolával teljesen berendeztetik. 

A borsod-gömöri misszió — Ozd központtal — meg-
alakult a kerület költségén, Turóczy Pál főesperes lett az 
első missziói lelkész. Az ungvári missziói kör megalaku-
lása a közel jövőben — még ez évben — megtörténik. Ha 
az építkezésre alkalmas telek megvehető lesz. Az első 
missziói lelkész ide is kineveztetik, 

Az egyházkerületi ügyrend, némi módosítások és 
javaslatok elfogadásával megállapíttatik. A lelkészek válasz-
tására vonatkozó szabályrendeletből az esperességek több-
sége kihagyandónak véleményezte az egyházkerületi elnök-
ség ama diszkrecionális jogát, hogy a pályázók valamelyikét 
a jelöltetésből kizárhassa. E módosítással e szabályrendelet 
felterjesztetett az egyetemhez. 

Az egyházkerületi nyugdíjintézet válságos helyzetben 
van, a tőkeapadás néhány éve előállott, 113 frt ezer tőke-
hiánylat mutatkozik. Ennek berendezése a válságnak helyes 
megoldása, az elnökség alatt működő Radványi István, 
Kubinyi Aladár, Glauf Pál, Münnich Kálmán és Szon-
tágh Andor tagokból alakított bizottságra bízatott. 

Az október 18-án Budapesten tartandó egyetemes 
közgyűlésre kiküldettek képviselőkül: Szontágh Pál, Rad-
vány István, Meskó László, Kubinyi Géza, Münnich Kál-
mán, Benczúr Géza, dr. Markó Sándor és Szent-Iványi 
József világiak; Strauch Béla, Materny Lajos, Dianiska 
András, Justh Sámuel, Chotvács Endre, Nemes Károly, 
Bartholomeidesz László, Simkovics János egyhaziak. 

Megválasztattak egyházkerületi ügyészekké: Marton 
János, dr. Meskó László, dr. G-lósz Károly és Nagy Árpád. 

A kerületi leánynöveldei bizottság elnökévé: Hámos 
László főispán, a tanügyi bizottság elnökévé: Liszkay 
János kishonti alesperes; a számvevőszék elnökévé: Bar-
tholomeidesz László gömöri alesperes; levéltáros: Hronyecz 
József miskolci igazgató-vallástanár. A kultuszminiszter-
nek a tanitóképesítőre vonatkozó azon kívánalmát, mely 
a képesítők vizsgáinak részletes bejelentését is kívánja, 
a felügyeleti jog körén túlterjeszkedőnek találta, ez ellen 
felir, — mivel a felügyeleti jog nem egyenlő a rendel-
kezési joggal. Autonomiánk sérelme nélkül e rendelet nem 
teljesíthető, 



A kongruáért kerületünkből 130 lelkész folyamodott. 
Az ívek felülbirálata a ker, bizottság által most van folya-
matban. Az egyetemes névtár ügye nehezen halad előre. 
Ennek hiányában még ez év folyamán egyházkerületi 
névtár szerkesztése elhatároztatott. 

Az eperjesi jogakadémiánál egy tanári tanszék fel-
állítását javasolja választmány, erre az egyetemtől 2400 frt 
évi segélyt kér. E kérvény a kerület részéről pártolólag 
felterjesztetik, az pedig, hogy Eperjes városa évenkénti 
2000 (kétezer) frt fizetéssel járul jogakadémiánk fentar-
tásához örvendetes tudomásul szolgál. 

Az ev. ref. egyházzal a kéri és nagy-gerezsdi szer-
ződések szellemében új egyezség köttetik, a szórványban 
élő híveknek kölcsönös gondozása, egyúttal a jognak meg-
óvása tárgyában. (Biz ez már régen kellett volna, test-
vérek és nem ellenségek vagyunk, ne halászszunk egymástól, 
mert ennek csak a pápai tábor veszi hasznát.) 

A tanügyi rendtartásra vonatkozó szabályrendelet 
általánosságban elfogadtatott, de mivel oly tételek hiányoz-
nak belőle, melyeket zsinati törvényeink szelleme megkö-
vetel, átdolgozás végett visszaadatik a tanügyi bizottságnak, 
részletes ker. közgyűlésem tárgyalásra a jövő közgyűlésre 
hagyatik. 

A nyugdíjintézetnél évi hiány volt 3900 frt, de mivel 
erre 1500 frtot az államsegélyből nyertünk : tiszta hiány 
2400 forint. 

Az egyházkerületi árvaháznál 40 árvára történt épít-
kezés, de mivel csak 26 árva vétethető fel az árvaházba, 
14 hely azon szegény lelkészek és tanítók gyermekeivel 
töltetnek be, kik a rozsnyói leány növeldébe járnak, 
fizetvén az árvaházi pénztárba fejenként 80 frtokat s tar-
toznak az ilyen szegény papi s tanítói gyermekek (elárva-
sított) mindenben az árvaház rendszabályainak magukat 
alávetni. 

A Baldácsy-sfígély ez évben rendes 3000 (háromezer), 
rendkívüli 1000 (ezer) frt, összesen 4000 (négyezer). Ebből 
y s rész a püspök javadalmazása lévén, a felmaradt 
2667 forintból kiosztatik szegény egyházak, lelkészek és 
és lelkészözvegyek között 2080 f r t ; 587 frt a kongruás 
lelkészek íveinek vizsgálási költségeire fordíttatik. A segé-
lyek kiosztása következő: 7 Ínséges, pusztuló egyház se-
gélyeztetik 70 írtjával — 490 frt; 10 építkező egyház 
30 frtjával = 300 frt; 7 lelkész 50 frtjával = 350 frt; 
13 lelkészözvegy 40 frtjával = 520 f r t ; 14 lelkész-
özvegy 30 frtjával = 420 frt. Összesen: 2080 frt. 

A kárpáti fűrdő-telepeken még egy imaház áll Uj-
Tátrafüreden, hol ez évben a lelkészi teendőket Materny 
Lajos főesperes végzi. N-Röcze és Fekete-Leliota iskolá-
inak államosítása a felhozott okoknál fogva elfogadtatik 
s az egyetemhez pártolólag felterjesztetik. 

A tűzbiztosítás 4 0 % _ a — 1500 frt a Fonciere intézet 
által a kerületi pénztárhoz befizettetett. A kerületi pénz-
tárt terhelő 4000 frt zsinati költség a tüzkárbiztosítási 
jutalékből fedeztetik, törlesztetik. 

Majerka és Mühlenbaeh kérvénye, hogy ők is mint 

leányegyházak, szavazati joggal bírjanak — mint zsinati 
törvényeinkkel ellenkező — nem teljesíttetik. 

Az államsegély ez évben 2500 frttal több volt, mint a 
mult évben, ebből püspökünknek fizetésemelésül 1350 forin-
tot, a gömöri és liszavidéki espereseknek 200—200 frtof, 
az árvái espereseknek 50 frtot a többi espereseknek 100— 
100 frtot készséggel s egyhangúlag szavazott meg a köz-
gyűlés. 

Ezek után még több felebbezések, ügyek intéztet-
tek el, szeretettel és tapintattal, — melyek után püspök 
a négy napra terjedő gyűlést imával bezárta. 

Hála és köszönet illeti meg a nyíregyházai egyházi 
elöljáróságot, egyházhíveket és a várost, kik vetélkedve 
azon igyekeztek, hogy a vendégek jól érezzék körükben 
magukat ; szeretettel emelem ki a sok kitűnő ember közül 
Majerszky Béla egyházfelügyelőt, kinek tevékeny gondos 
szeretete, figyelme, vezető bölcsesége mindent oly jól 
intézett, hogy hálás emlékezettel távoztunk a jó nyíregy-
házai atyafiak köréből, hol példás rend, ügybuzgalom, egy-
házszeretet nyilvánul minden téren; lelkészek és felügyelők, 
tanárok és tanítok mind-mind egymással vetekedve mun-
kálkodtak a jó rend érdekében. E csekély elismerés jutal-
mazza meg fáradságot nem ismerő hüségüket. 

Turparti. 

IRODALOM. 

A materializmus hanyatlása, 
Az angol könyvpiacon egy figyelemreméltó munka 

jelent meg a Gifford-féle felolvasások keretében dr. James 
Wardnak, a cambridgei egyetemen a metafizika és logika 
tanárának tollából. E mű az idők jelének tekinthető. Illusz-
trálja és nagymértékben igazolja korunknak a materializ-
mus ellen való visszahatását. E szempontból oly nagy 
fontosságú e mű, hogy méltán magára vonja mindazok 
figyelmét, a kik a szellemi vallásnak és természettudo-
mánynak egymáshoz való viszonya iránt érdeklődnek. Mit 
is értünk a materializmus alatt ? Értjük, vagy legalább 
értenünk kell alatta azt az elméletet, mely szerint nem-
csak a természet összes dicsősége, hanem az élet és gon-
dolkodás minden misztériuma semmi másból, mint tisztán 
az anyag mozgásából állott elő, úgy hogy ez anyagmoz-
gást követhetjük és bebizonyíthatjuk, ha megvan a kellő 
képességünk és megvannak a hozzá való szükséges 
eszközeink. Ezentúl hiába kereskedünk, mert semmit sem 
találunk. Tehát nem csupán a hang a levegőnek, sem 
pedig nem csupán a fény az etbernek rezgése, hanem, 
mint a materialisták állítják, ha közelről megfigyelhetnők 
az agyvelő működését, meg is láthatnók, hogy az idegsej-
tek ép úgy választják ki a gondolatot és az indulatot, 
miként a gyomor az emésztő nedvet. Az a megdöbbentő 
haladás, melyet századunkban a természettudományok 
tettek, egyidőre megszívlelhetővé tették azt a hallatlan 
paradox állítást. A köztünk élő középkorúak és idősebbek 



még jól emlékezhetnek arra az izgalomra, melyet a néhai 
Tyndall professzor kelteit, mikor a világűrben lebegő köd-
felhőket úgy írta le, hogy azok minden léteinek »alapját és 
potenciáját« magukban hordják. 

Az utóbbi években azonban visszahatás állott be. 
Felismerték, hogy a materializmus csak addig tud kielé-
gíteni, míg a megfigyelés a dolgok felületét érinti. Már 
pedig a megfigyelés aligha tud a felszínnél mélyebbre 
hatolni. De a hol a látás elégtelen, a következtetés siker-
rel munkál. Például, a kék sugarakon tűi az étherrez-
géseket nem tudjuk közvetlenül megszámlálni. A tudósok 
ugyan hosszas kísérletezés és számítás után a rezgéseket 
több száz billióra teszik másodpercenkint s számításukat 
helyesnek, megközelítőleg biztosnak kell tartanunk. És 
így joggal beszélhetünk arról, hogy az éther-atomok egy 
másodperc alatt sok billió rezgést végeznek. Hát eddig 
mind jó és helyes. De ha már elménkkel fel akarjuk fogni, 
hogy az a setét anyag miként változik át azzá, a mit 
fénynek, világosságnak mondunk, tehetetlenségünket meg 
kell vallanunk nyiltan és őszintén, Ugyan így kell tennünk, 
ha a materialista felfogással akarjuk kimagyarázni a 
köztünk és a minket környező világ közt váltakozó 
benyomásokat és visszahatásokat. 

A materialisztikus magyarázat elégtelen, sőt ellent-
mondó lévén úgy a tüneményeket, mint az öntudatot 
illetőleg, sok gondolkodó azon meggyőződésre jutott s a 
bölcselet történetében nem is először, hogy alapjában véve 
téves az a feltevés, mintha az élet és gondolkodás az 
anyagból kimagyarázhatok volnának. Sőt ellenkezőleg vol-
tak és vannak, a kik az anyagot az életből és gondol-
kodásból vélik kimagyarázhatni. Ez iskolához tartozik 
dr. James Ward is, ki a két kötetre menő Gifford-féle 
felolvasásaiban azt igyekszik kimutatni, hogy a világegye- • 
tem lételének és fennállásának anyagelvü felfogása min-
dig képtelenségekhez vezet bennünket. Míg ha egy élő-
hatalmat elfogadunk, mint végső okot, sokkal kielégítőbb 
nézetet nyerünk. Igaz, misztérium maradni fog akkor is. 
De hiszen balgaság lenne egyebet várni. A világegyetem 
pedig sokkal otthoniasabb és valódibb reánk nézve, ha 
azt az élet ruhájának tekintjük, nem pedig egy gépnek. 

Dr. Ward tüzetesen átvizsgálja a mechanikus elmé-
letet és úgy hiszszük, sikeresen mutatja annak követke-
zetlenségét és ellenmondásait. De már az evolúció elméletet 
kevesebb sikerrel bírálja. Különben is úgy véljük, téves 
az a feltevés, mintha ez az elmélet szükségképen materia-
lista lenne. Dr. Ward ismét legyőzhetetlen ott, a hol azt 
vitatja, hogy e világban a mechanizmusnál valamivel több 
van. Igen világosan és kielégítően szól a »psychophysical 
parallelium«-ról, vagyis a bölcselők ama másik paradoxo-
náról, melylyel ezek a létnek két egészen különböző, 
össze nem illő, egymást kizáró szubsztanciájáról, az anyag-
ról ésszellemről beszélnek. Dr. Ward a »monizmust« vagyis 
az egy lényeg elméletét fogadja el. Hogy az elmélet mily 
szépen összevág a Iheizmussal, könnyen felfogható. És 
így e felolvasások teljesen megfelelnek Giffordnak. az 
alapítványtevő intenciójának. 

Ha minden áron hibát akarnánk keresni e műben, a 
fölött kellene panaszkodnunk, a mint Herbert Spencerrel 
bánik. Ez a tiszteletreméltó filozófus, a ki gyenge testben 
hatalmas elméjének óriási munkájával a világ figyelmét 
magára vonta : valamivel tiszteletteljesebb bánásmódot 
érdemelt volna meg. Spencernek a legbuzgóbb tanítványa 
is elismeri talán, hogy a mester az evolúció elméletének 
egyes esetekben való alkalmazásában gyakran feledi egy-
egy pillanatra saját »alapelveit*. Miután kijelentette, hogy a 
dolgok végső oka felfoghatatlan, úgy látszik, mintha alkal-
milag feledné, hogy az általa ellenzett és csoportosított 
tünemények mögött ott van a megfoghatatlan valóság. 
De ez a feledékenység csak látszólagos s gondolatai azon 
intenzív összpontosításának tulajdonítandó, melylyel a tüne-
mények folyamatát vizsgálja. Igazi spencerian nem lehet 
atheista. Majdan még azok is, a kik dr. Wardnak és má-
soknak a materializmus ellen indított hadjáratát diadal-
maskodónak óhajtják, idők jártával el fogják ismerni, 
hogy e győzelem egyik harcosa Herbert Spencer volt. 

Christian World után — a . —s. 

E G Y H Á Z . 

Lelkész -be ik ta tás . A mohácsi ev. ref. egyház 
július hó 9-én iktatta hivatalába újonnan megválasztott 
lelkészét, Vargha Zsigmond volt ó-budai segédlelkészt. A 
templomban .10 órakor kezdődött az istentisztelet, melyen 
a református hívőkön kivül más felekezetbeliek is nagy 
számban voltak jelen. A dalárda egyházi éneke után 
Mészáros Sámuel ó-budai lelkész tartotta a beiktatóbeszé-
det, szeretettől áradozó szavakban kötelességévé tette az 
új lelkésznek, hogy papi hivatásában mindenkor a refor-
mátus vallás és a hivők érdekeit tartsa szem előtt. Vargha 
Zsigmond mondta el ezután székfoglalóját; félóráig tar-
tott beszédében ismertette azt a feladatot, melyet új műkö-
désében teljesíteni fog. Költői lendülettel, bensőséggel tett 
fogadalmat arra, hogy az ősök példájára okulva, az egyház 
érdekeiért — ha kell — szenvedni is fog ; hivatása tel-
jesítésében mindenek előtt a vallásos érzés ápolását, az 
egyetértés és béke fejlesztését fogja szem előtt tartani. 
A beszéd a hallgatóságra nagy hatást gyakorolt. Az isten-
tiszteletet a dalárdának több egyházi dala fejezte be. 
Délben az iparosok olvasókörében bankett volt, melyen 
a társadalom minden köréből igen sokan jelentek meg. 

A bukaresz t i ev. ref. egyház. Annak az 5—6000 
magyar protestánsnak, a kiket a sors Bukaresztbe vetett, 
ez az egyház az éltetője. Misszióját az egyház Hajdú 
János főgondnok és Bartalos János lelkészszel az élén. 
hit dolgában és a hazafias szellem fentartásában és 
ápolásában igyekszik teljesíteni, pedig az egyház szűk 
anyagi viszonyai nem kis akadályt gördítenek útjába. 
Szerencse, hogy a lelkes adakozók jótékonyságuk által 
elősegítik az istenes és nemes cél elérhetését, melyre 
hivatva van az egyház. — Sajnos, hogy iskolája ügyében 
az egyház nem tud a követelményeknek minden tekintet-



ben eleget tenni s e miatt az iskola végleges autorizáció-
ját a román minisztérium meg nem adja; pedig a magyar-
ság érdeke a teljes szabadságban intenzivebben fejlődne. 
Sajnos az is, hogy az iskolaépület szűk s e miatt a jelent-
kezett 215 magyar tanuló közül 65-öt haza kellett kül-
deni s a tanulástól eltávolítani; de hát ez másképen nem 
lehetett, mert 4 fiú- és 4 leányosztály számára csupán 
három terem áll rendelkezésre. A románok tudják segíteni 
erdélyi iskoláikat, de a hatalmas magyar nemzet ezt, úgy 
látszik, nem tartja fontosnak. Az anyagi gondokon kívúl 
nagyon megnehezítette az egyház működését a román 
minisztériumnak az a rendelete, melylyel az összes magyar 
olvasókönyveket, továbbá a történelem és földrajz taní-
tásánál használt magyar kézikönyveket az iskolákból 
kitiltotta s elrendelte, hogy az odavaló viszonyoknak 
megfelelő tankönyveket nyomassanak. Imaháza is félben 
van az egyháznak, bevégzésehez még 5—6 ezer frank 
szükséges, most ideiglenesen deszkával van befödve. Az 
egyház 1898. évben megkeresztelt 140 gyermeket, elteme-
tett 103 halottat, a szaporodás tehát 37 lélek. 

Gyarapodását, az Úr áldását és a jók pártfogását 
kérjük bukareszti egyházunkra. — Alfa. 

I S K O L A . 

A nagykőrösi ev. ref. főgimnáziumban az 1899 — 
1900. tanév f. év. szeptember 1-én kezdődik. A beirás, 
fölvétel, pótló és javító vizsgálatok 1—5-én történnek, 
6-án lesz a tanév ünnepélyes megnyitása. Az előadások 
7-én kezdődnek. 

Tandíjat fizet a vidéki ev. ref. növendék 12, a 
más keresztyén felekezetű 16 s az izraelita 20 forintot. 

A tápintézetben ebéd és vacsoráért 7, csupán ebédért 
5 forint fizetendő havonként előlegesen. 

A tandíjnak részben vagy egészben leendő elenge-
déseért a nt. és tek. egyháztanácshoz, a tápintézetben 
nyerendő különösb kedvezményért a nt. és tek. tápintézeti 
választmányhoz lehet a beirás alkalmával folyamodni. 
Bármelyik jótéteményért az igazgatóságnál is benyújtható 
kérvényhez mellékelni kell a jó magaviseletet, jeles, vagy 
legalább jó előmenetelt és hatóságilag kiállított szegény-
ségi bizonyítványt. 

Ez évben a dunamelléki ev. ref. egyházkerület, kebe-
lében levő főgimnáziumoktól javító, vagy pótló érettségi 
vizsgálatra utasított, vagy egyházi főhatóságunk által enge-
délyt nyert növendékek vizsgálatai főgimnáziumunkon 
tartatnak meg és pedig az írásbeliek szept 8., 9., 11., 
12. és 13-án, — a szóbeliek azon hó 15. és 16-án. 

Bővebb tájékoztatást készséggel nyújt az igazgatóság. 
Értesí tés . A sárospataki ev. ref. főiskolában az 

1899/1900. iskolai év szeptember 3-án kezdődik. A főgim-
náziumban, mely három párhuzamos osztálylyal van ellátva, 
a beiratkozások szept. 5., 6., 7. napjain fognak végbe-
menni, a theol. és jogakadémián pedig az előadásokra 
való jelentkezés határideje: szept. 8., 9-ike. Az előadások 

szept. 11-én kezdődnek. A katonaságtól jövők okt. 8-ig 
vételnek fel. Beirásidíj új tanulók részére a gimnázium-
ban 2 frt, a theol. és jogakadémián 4 frt. Tandíj s egyéb 
címeken a gimn. tanulók közül az I., [II, VII. és VIII. 
osztályú prot. vallásúak egész évre 24 frtot, nem prot. 
vallásúak pedig 32 frtot fizetnek. A III—VI. osztályúak, 
ha protestánsok, 23 frtot, ha nem protestánsok, 31 frlot 
fizetnek. A theol. akadémián a tandíj egész évre: 9 frt. 
A jogakadémián a prot. vallásúak tandíj s egyéb címen 
egész évre 32 frtot fizetnek, nem prot. vallásúak pedig 
43 (rtot. A theol. akadémia hallgatói s a prot. joghallga-
tók ünnepi követségre (legáció) jogosítottak menni. A jog-
hallgalók s gimn. tanulók tandíjmentesség kedvezményé-
ben részesülnek s az erre vonatkozó kérvények augusztus 
25-ig a főiskolai igazgatósághoz nyújtandók be. Szorgal-
mas s jó előmenetelt tanúsító főiskolai tanulók szorgalmi 
díjakban s tápintézeti jótéteményekben (ingyenes 20 és 
40 forintos helyek) részesülnek. A 60 frtos tápintézeti 
helyekre ez idő szerint csak korlátolt számban vehetők 
fél a tanulók. A városban a főiskolai igazgatóság áital 
engedélyezett helyeken szállás és élelmezés olcsó áron, 
átlag havi 12—35 frtért kapható. Tudakozódásokra kész-
séggel ad felvilágosítást úgy a főgimn., mint az akadémiai 
igazgatói hivatal. — A sárospataki ev. ref. főiskola igaz» 
gatósága. 

EGYESÜLET. 
Meghívó. Az ev. ref. Tanítók Országos Egyesülete 

ez évi nagygyűlését augusztus hó 22-én, délelőtt fél 10 
órai kezdettel Komáromban tarlja. Ezen nagygyűlésre az 
egyesület tagjait, a vidéki reform, tanító-egyesületek (tes-
tületek) küldötteit s az érdeklődő tanügybarátokat tiszte-
lettel meghívjuk. A gyűlés tárgyai: 1. Főtiszteletű és méltó-
ságos Antal Gábor püspök úr megnyitó beszéde. 2. Rendes 
elnökség rövid bevezetése, elnöki és titkári előterjesztés. 
3. Iskolai vallástanítás az énekben. Előadó: Szalóky Dániel 
csokonyai tanító. 4. Osztott népiskola tanterve és a reform, 
iskolák. Előadó : Vincze József földesi tanító. 5. Nyugdíj-
törvény és a kántori fizetések. Előadó: Arany Bálint r.-
ujlaki tanító. 6 Zsinat elé terjesztendő emlékirat főbb 
vonásokban. Előadó: Simon Károly h.-hadházi tanító. 
7. Pénztári jelentés. 8. Lap ügyére vonatkozó előterjesz-
tés. Előadó: Csurka István szerkesztő. 9. Gyűlés előtt 
nyolc nappal beadott indítványok, javaslatok. 10. Alap-
szabály értelmében a tisztviselői kar lemondása s új tiszt-
viselők választása. Kartársi üdvözlettel Krassón, 1899. 
július 29-én Csurka István jegyző. Dr. Kiss Áron és Sinka 
Lajos, elnökök. 

Meghívó a tolnai ev. ref. egyházmegyei néptanító-
egylet folyó évi augusztus hó 22-én délelőtt 9 órakor 
Szegzárdon a polgári iskola rajztermében tartandó évi 
rendes kösgyúlésére. Tárgysorozat: 1. Ének és ima. 2. A 
gyűlés megnyitása és megalakulása. 3. Jelentés a pénztár 
állapotáról, 4. A népiskolai tanterv revíziója. Előadó; 



Babay Sándor. 5. Az iskolai zárvizsgálat. Előadó: Bocskár 
Ferencz. 6. Jelentés a könyvtár állapotáról. 7. A »tanítók 
háza.* Előadó Dely Gyula. 8. Az iskolai felügyelet. Előadó: 
Györy János. 9. Esetleges indítványok. Kelt Mórágyon, 
1899. augusztus hó 4-én. Pataky Pál egyleti főjegyző. 
Bilkei Pap István egyleti elnök. 

GYA S Z R ÓVAT. 
f Luttenberger Ágost, a budapesti ág. ev. gyüle-

kezet tanítója, az »Eötvös-alap «-nak évek hosszú során 
át buzgó titkára, a magyarországi tanítók egyik dísze, 
büszkesége, a gyermekdalok és gyermekmesék ihletett 
lelkű szerzője, f. hó 9-én éjjel elhunyt. Temetése f. hó 
11-én d. u. 5 órakor volt a kerepesi-úti temető halottas 
házából. Nyugodjék békével! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A miskolc i ev. ref. főgimnázium új épületenek 

felavatási ünnepélye, a mely a mult évről a nemzeti gyász 
miatt maradt el, a mint értesültünk, szeptember 17-ikén 
fog megtartatni a következő programmal: megáldó imád-
ságot mond Kun Bertalan püspök; felavatási beszédet 
dr. Kovács Gábor igazgató tart. 

* Lombroso, híres olasz tudós, a »North American 
Review«-ben tanulmányt írt az európai államokhan vég-
bemenő gyilkosságokról s kimutatásai szerint minden 100 
ezer lakosra 96 gyilkosság esik Olaszországban, 75 Magyar-
országon, 53 Spanyolországban, 25—25 Portugalliában s 
Ausztriában. 18 Franciaországban s Belgiumban, 13 Svéd-
és Norvégországban, 5 Angol- és Németországban. Vájjon 
nem veszi-e észre a figyelmes olvasó, hogy a r. kath. jel-
legű államokban van a legkedvezőtlenebb állapot ? 

* Az i s zákosság leküzdésére ez év elején új tör-
vény lépett étetbe Angliában. E törvény szerint a biintető-
birónak és a helyi hatóságnak joga van oly iszákos 
embereket, kik büntetendő cselekményt, vagy ahoz hasonló 
hibákat elkövettek, jogerős ítélettel valamely iszákosokat 
gyógyító intézetbe utalni. A törvény felsorolja az egyes 
eseteket, melyekben iszákos egyének kényszer útján is a 
nevezett intézetekben elhelyezendők. így például, ha egy 
kocsist egy évben négyszer részegnek találnak, azt a 
hatóság már ennek alapján a nevezett intézetbe küldheti 
egészen három évig terjedő időre. A normális idő, melyre 
az iszákosokat a hatóság a gyógyintézetbe küldi, másfél 
évig terjed. Az ily módon ezen intézetekbe utalt egyének 
szigorúbb elbánásban részesülnek mint az önként belépők. 
Naponként hat órai testi munkát kötelesek végezni. Testi 
fenyítékkel nem illethetők, de a túl rakoncátlanok kény-
szerzubbonyt kapnak. Azon intézet alkalmazottjai és gon-
dozottjai, a hol ily elitéltek vannak, kötelesek minden sze-
szes italtól tartózkodni s a kik e tilalmat áthágják, 6 font 
sterlinggel és 2 hónapig terjedő fogsággal büntethetők. 
Az angol állam e törvény életbeléptetése következtében 
kénytelen külön iszákosokat gyógyító intézetekről gondos-
kodni; mert a jelenleg létező intézetek csak a vagyono-
sabb iszákosok számára vannak berendezve. 

* Helyreigazí tás . F. Varga Lajos, majtisi lelkész 
arra kéri volt tanulótársait, hogy 20 éves találkozójukra 
ne szept. 19-én, hanem 18-án d. u. 6 órakor jöjjenek 
össze — felmerült indokok folytán — a jelzett, helyen, a 
szeniori hivatalban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. Sz. M. Köszönettel megkaptuk mind. A ker. gyű-

lésről már akkor volt tudósításunk, s így azt nem hasz-
nálhattuk. 

P á l y á z a t . 

Segédlelkész kerestetik évi 150 forint fizetés, teme-
tési stóla és teljes ellátás mellett Kalózra (Fejér m.). Elfo-
gadtatik végzett theologus is. 

Balogh Sándor, 
2—2 református lelkész. 

P á l y á z a t , 
A h.-nánási hatosztályú ev. ref. gimnáziumban a 

mennyiség- és természettani, illetőleg a mennyiség- és 
rajzolómértani rendes tanári állásra pályázat hirdettetik 
2800 korona (1400 forint) javadalommal, a lakbért is 
beleértve. 

Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles tanárok vagy 
tanárjelöltek. 

Szükség esetében oklevelet még nem nyert, de az 
illető szaktárgyakból egyetemi tanulmányokat végzett ev. 
ref. tanárjelölt folyamodása is tekintetbe vétetnék, azonban 
az ilyen csak helyettes tanárnak választatnék meg egy 
évre 1800 korona (900 frt) javadalommal, a lakbért is 
beleértve. De ha időközben oklevelet szerez, annak fölmu-
tatása után a rendes tanári fizetés stb. élvezetébe lép. 

A rendes tanár az országos tanári nyugdíjintézet-
nek jogosult és kötelezett tagja leend s egy évi sikeres 
működés után állandósíttatik; sőt a f. évre már megnyert 
ideiglenes államsegély rendszeresítése s a folyamatban 
lévő szerződés megerősítése után törzsfizetése 3200 koro-
náig (1600 frt) emelkedhetik s a megfelelő korpótlékok 
élvezésére is jogot nyer. 

A születési, képesítési, hadkötelezettség! és egészségi 
állapotot feltüntető okmányokkal kellőleg felszerelt pályá-
zati kérvények f . hó M-ikéig a h.-nánási ev. ref. egyház-
tanácshoz küldendők. 

A megválasztott állását f. évi szept. 1-én köteles 
elfoglalni s a tanév végéig semmiesetre sem hagyhatja 
el azt. 

H.-Nánás, 1899. augusztus 8-án. 

Kállay Imre, 
főgondnok. 2 - 2 

BenkŐ Lajos, 
ev. ref. lelkész-elnök. 
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EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 

Egyház és állam. 
A hazai protestáns egyházak nak állam-egy-

házakká átalakításának folyamata, a miben külön-
ben nekünk magunknak, protestánsoknak is igen 
tekintélyes activ ós passzív szerepünk van, tulaj-
donképen nem egyéb, mint a római egyház 
kiváltságos állásának fentar tására szolgáló szub-
szidiárius eszköz, melynek segítségével â z állam 
interkonfesszionális volta látszatának fentartása 
mellett, uralkodó egyház létesíthető a nélkül, 
hogy ez élesen szembe tűnnék. 

Közjogi testületek vagyunk mi is, mint a 
róm. kath. egyház ; az állam funkcionáló gépe-
zetének alkotórésze, mint az ; vele együtt a bün-
tetőjogi és magánjogi védelmen kivül közigaz-
gatási védelemben ós támogatásban is részesü-
lünk ; állami javakból, —- értem az anyagiakat 
— részesülünk mi is, nem csak a z ; politikai 
előnyök sem hiányoznak a mi részünkről, ha az 
ilyeneket élvez. íme, a mi másfélszáz óv előtt 
a római egyház monopóliuma volt, azt manap-
ság bírjuk mi protestánsok, sőt a legújabb recepta 
religio, az izraelita is. Ez annak a jele, hogy 
államunk nem felekezeti, hanem interkonfesszio-
nális állam. 

Hogy közjogi helyzetünk más, — hogy egy-
házunk politikai szerepe és súlya elenyószőleg 
csekélyebb, — hogy még a büntető, sőt magán-
jogi védelem is, nem is szólva a közigazgatásiról, 
kisebb mértékben dukál ki nekünk, mint annak, 
— hogy százmilliókkal szemben néhány százezer 
forintnyi konvenciónkat is (mert félig-meddig az a 
kongrua-pótlék) pro rata kapjuk : ez nem zavarja 
az interkonfesszionális voltot, sem a viszonos-
ságot, sem a felekezetek közti egyensúlyt ; hiszen 
egyik religio recepta, a másik pedig avitica, 
haereditaria. 

Ki tagadhatná, hogy minden egyenlőtlenség 
dacára is közeledés van az egyenlősítés felé, hogy 
a felekezetek közötti egyenlőtlenség foka kiseb-

bedett ; de viszont ki ne látná be, hogy ez oly 
uton törtónt, a melyen az egyenlőség soha meg 
nem valósítható. Avagy adhat-e a magyar állam 
valaha kincstári birtokaiból lat ifundiumokat az 
evangélikus püspököknek, ós lehetséges-e, hogy a 
debreceni ref. püspök koronázza meg a magyar 
királyt? Pedig a mi püspökeink nem contempla-
tiv szerzet-rendek táplálására fordítnák 100,000 
holdjaik jövedelmét ; pedig a koronázás ma már 
kétségen kivül tisztán és merőben közjogi aktus. 

íme az egyenlőtlenség fokának kisebbítése, 
a recipiált felekezeti egyházaknak államegyházi 
kategóriába bevonása tulajdonkópen az egyenlő-
ség lehetetlenítője. Sőt több, mert egyenesen a 
római egyház uralkodó voltának a biztosítása, 
oly formában, hogy ez csak a színfalak mögött 
lehessen látható a maga valóságában. 

Az állam ünnepel, mert ő nem vallástalan. 
Ünnepeit a római egyházéihoz szabja. Ezért a 
nagypéntek az idén sem volt ünnep az állam-
nak, de már nagyszombat, azaz hogy gyümölcs-
oltó Boldogasszony az volt. Űrnapján processziózik 
még az állam is, de ugyan kinek jutna eszébe 
október 31-ike, pedig az egyenlőség mellett még 
a Jóm kippur is ugyanazon tiszteletet érdemli 
meg az államtól, mint akár a minden szentek 
ünnepe. — Nem lótezik-e mai napság is ural-
kodó egyház, mikor p. o. az 1790/91: XXVI. 
t.-c. 6. §. ellenére hivatalnokainknak, iskolás 
gyermekeinknek stb. misét kell hallgatniok. Nem 
lótezik-e mai napság is uralkodó egyház, mikor 
a nemzeti ünnep sem választható el a specifikus 
róm. kath. felekezeti ünneptől ós törvényileg 
parancsoitatik amannak ürügye alatt emennek 
megtartása. Nem lótezik-e uralkodó egyház, mikor 
a tisztán róm. kath. egyházközségi érdekek által 
vezetett birói felfogás az 1647 : XII. t.-c. és az 
1790/91. XXVI. t.-c. 6. §. világos és határozott 
rendelkezései dacára elképzelhetlen alapon szol-
gáltatásokat állapít meg a róm. kath. paroclius 
részére protestáns egyének részéről (a párbór-



ügy). Mikor a lehető legfüggetlenebbnek gondolt 
vagy gondolandó testület, a bíróság is róm. kath. 
szempontok szerint ítél és mórlegel: akkor 
egyenlőségről, viszonosságról szó sem lehet, hanem 
igenis egy uralkodó egyházról, mely mellett 
staffage-nak másod és harmadrendű államegy-
házacskák figuráinak. 

Nem hiszem, hogy sokat túloztam, ha ne-
talán kissé keserű hangon szólottam is e törvé-
nyekben megállapított egyenlőség és viszonosság 
tényleges realizálásáról. A levegőbe elhangzó 
üres maximák, melyeknek az életben csak lát-
szólagos eredményei vannak, mindig bőséges 
okot szolgáltatnak arra, hogy szigorúbban ítél-
tessenek meg. 

De most még sem ez a fontos. Hanem igenis 
azt a kérdést kell magunk elé fel tennünk: vájjon 
hova fejlődhetik ez a helyzet; vájjon kedvezőbbé 
alakulhat-e reánk nézve a jövőben ? 

Őszintén be kell vallanunk, hogy a mi prot. 
egyházaink abszolút nyugalmi, sőt tétlenség)' álla-
potában a jelen helyzet reánk nézve viszony-
lagosan a legkedvezőbb. És pedig egyszerűen 
azért, mert dacára annak az előnyös helyzetnek, 
melyben a hazai római kath. egyház az állam 
nagymértékű kedvezményei mellett van, egyál-
talában nem fejti ki ez időszerint azt az intenzív 
tevékenységet missziója körül, mint a melyre 
képes. Ennek pedig legfőbbkópen azok az elő-
nyök az okai, a melyek kiváltságos helyzetéből 
folynak, a melyeknek megléte és közvetlen, ön-
kényt folyó eredményei elveszik az erő teljes 
kifejtésének úgy szükségét, mint ingerét is. 
Ugyancsak ezen kiváltságos helyzetből következ-
nek némely lekötöttségek is, a melyek viszont 
a túl harcias ultramontánizmusnak a hazai róm. 
katholicizmusban egyeduralomra jutását még 
eddig legalább meggátolták. 

Ha az egyház és állam közötti viszonynak 
a felekezeti egyenlőség alapján való rendezése, 
illetőleg ez utóbbinak törvényi megállapítása 
lehetetlen oly úton, mely az összes egyházakat 
ugyanazon kedvező és kiváltságos helyzetbe 
juttat ja, mint a minőben most a róm. katholikus 
van : akkor az egyenlősítésnek nem lehet más 
útja, mint a római kath. egyháznak kiváltságá-
ból való kivetkeztetóse. Ez történhetik aztán akár 
francia mintára, akár a »szabad egyház — sza-
bad államban« elv szerint, mint Belgiumban, az 
a későbbi eredményeken nem sokat fog változ-
tatni. 

A szekularizáció s az egyházak államjogi 
funkcióinak beszüntetése egyenlő, illetőleg arány-
lagos dotációja s támogatása az állam részéről 
még nem hoznak létre megállapodott eredmé-
nyeket. A római egyház törekedni fog előbbi 

helyzetének visszaszerzésére és oly harcot idéz 
fel a fanatizmus erejével állam ós más egyházak 
ellen, a mely csak mennyiségileg, de nem minő-
ségileg különbözik az invesztitúra,háborúból, vogy 
a XVI. századbeli hugenotta küzdelmektől. Előt-
tünk áll Franciaországban az eredmény. A róm. 
egyház, minden detronizaciója dacára is, ott ma-
napság nem csak uraskodik, de valósággal garáz-
dálkodik. A tanintézetek vezetésére megadatván 
neki törvényileg a lehetőség : a harmadik köz-
társaság idejében egy fanatikus ul tramontán 
nemzedéket sikerült elővarázsolnia. Azaz a tár-
sadalom nagy részét megnyerte a maga számára, 
Ilogy maroknyi hitsorsosaink velük szemben 
sziklaszilárdan meg tudnak állani, ezt nem pro-
testáns nevüknek, hanem egyedül annak tulaj-
doníthatjuk, hogy nálunk az evangélium nem 
üres szó, nem papiros, hanem élet, melyet for-
mákkal ós szervezettel agyoncsapni nem lehet. 

Megtörténhetik, hogy az állam a róm. kath. 
egyház részéről, a szekularizáció stb. után jöhető 
támadások ellenében az iskolákban is körül-
bástyázza magát, mint tett volt Poroszországban. 
De ez nekünk protestánsoknak egyéb eredményt 
a »paritátische Stockprügel«-nél nem hozott, 
ellenben az állam nyakára a politikailag orga-
nizált róm. katholicizmust hozta, mely p. o. mai 
napig is annyira garázdálkodik, hogy felekezeti 
érdekei számára nyerendő jutalom kieszközöl-
hetóse végett csak a napokban buktatott meg 
egy felettébb fontos közgazdasági törvényjavas-
latot. — Es vájjon, ha a r ra kerülne a sor hazánk-
ban, hogy a protestantizmus és róm. katholiciz-
mus harcát a politikai mezőkön vívjuk meg : 
ugyan lehetne-e mai helyzetünkben, annál is in-
kább iskoláink nélkül, reménységünk arra, hogy 
a harc eredménye a felekezeti egyenlőségnek 
az állami törvényekben és életben teljesen garan-
tirozott ós megvalósított eszményképe leend? 

Ám ott van a harmadik irány, a mely felé 
valószínűleg fejlődni is fog az egyház és állam 
közötti viszony a jövendőben, t. i. a szabad egy-
házak rendszere. Belga formában ez reánk nézve 
nagy veszedelmet jelentene. De mert ott van az 
elrettentő példa az állam előtt is, valószínűleg 
a szabad egyház fogalmában jövőre épen úgy a 
protestáns felfogás fog uralomra jutni az államok 
alkotmányában, mint p. o. a felelős minisztérium, 
a parlament vagy p. o. a házassági jog tekin-
tetében. De még ez is csak annyiban válnék 
előnyünkre, a mennyiben magunkat az evangé-
lium erőivel megacéloznék s ebből az erőből 
még többet vinnénk át a modern állam fogal-
mába, mint van mánapság, a mint vittek is már 
külföldi testvéreink. 

De bármerre forgatjuk ezt a kórdóst, a vége 



csak az, hogy a mi protestáns egyházainknak az 
államhoz való viszonya sem a törvényeknek, 
sem az észmeileg helyes állapotnak nem felel 
meg. Ezt azért mégis kénytelenek vagyunk tűrni, 
mint reánk nézve kisebb rosszat. Nincs elegendő 
hatásunk saját protestáns társadalmunkra, ennél-
fogva abból erőt nem meríthetvén, egyházalkot-
mányunk üres, bár szép thémáival nem birunk 
nyomatékot adni az egyház és állam közötti 
viszony végleges rendezésére nézve,— nem ezen 
rendezkedés egyes fázisaiban sem, sőt egyenesen 
mi is segítünk készíteni a visszaesés útját. 

Az állam reá vetette magát a társadalomra, 
de nagyon is abszorbeálta azt s így belőle ele-
gendő erőt nem igen nyerhet, annál kevésbé, 
mivel vallás-erkölcsi eszközökkel nem is rendel-
kezik. — A róm. kath. egyház hazánkban is 
napról-napra hatalmasabb társadalmi ' akciót fejt 
ki, úgy hogy nem sokára azokat, kik nem név-
leg katholikusok, egy erőteljes szervezetben egye-
sítvén, a felsőbb parancs szerint erre vagy ar ra 
mozdítja, mint okos hadvezér a hadoszlopokat. 
Az állam és a róm. kath. egyház harca tulaj-
donképen a protestantizmusé is, mert az állam 
szervezete prot. princípiumokon épül fel s így 
az államnak oly helyzete, mikor az állam és 
egyház közötti viszony szabályozásánál a róm. 
katholicizmus diktál, a mi vereségünk is . . . 

Denique censeo .:. . . . Nekünk, magyaror-
szági protestánsoknak kétszeres kötelességünk, 
hogy az evangélium erőit bele vigyük a társa-
dalomba. Keltsük igazi életre azt a mi erőssé-
günket, mely most többnyire csak üres vissz-
hangképen emlegeti kálvinista vagy evangélikus 
voltát. Egyházainkat keltsük új életre, melyben 
ne a thémák, hanem az evangélium, ennek leg-
főbb elve, a szeretet uralkodjék. Akkor erőink 
megsokasodnak, nyomatékunk megnő és egyhá-
zaink az államhoz való viszonya kérdésében sem 
leszünk quantitas negligabilis 

Paulus. 

A pálinka. 
II. 

Azzal a nagy veszedelemmel szemben, a 
mely népünket a folyton terjedő iszákosságban 
fenyegeti, kell hogy legelső sorban az egyház 
emelje fel figyelmeztető szavát. Nem szükség, 
hogy ennek bizonyítása végett hosszasan fejte-
gessük az egyház feladatai t ; elég, ha csak annyit 
mondunk, hogy az egyház az Isten országa épí-
tője tartozik lenni, a részegesek pedig nem bír-
hatják az Isten országának örökségét (I. Kor. 
6 : 10). 

Hogy mi a teendője e tekintetben az egy-
háznak? •— nem nehéz megmondani. A mai 
orvosi tudomány szerint a ragályok ellen főként 
a megelőző módszerrel : a fertőzés lehetőségének 
kizárasával lehet sikeresen védekezni. Tisztaság 
ételben, italban, ruházatban, lakásokban, levegő-
ben, egyszóval a környezetnek lehető veszély-
telenné tétele : ezek a preventív módszer legfon-
tosabb tételei. Ezt a módszert kell alkalmaznia 
az egyháznak legelső sorban is az iszákosság 
ellen; mert nem más az sem, mint ragály, a 
melynek fertőző központjai vannak és pedig úgy 
a környezetben, mint magukban az egyénekben. 

Megelőző cikkünkben vázoltuk azt a szo-
morú helyzetet, a melyben az iszákosság fertőző 
központjai : a korcsmák, pálinkás butikok és pálin-
kát is mérő szatócsboltok dolgában vagyunk. 
Temérdek az alkalom, mely úton útfélen csábít 
átkos portékájával s terjeszti a ragályt. Az a 
környezet, mely népünket körülveszi, úgy a fő-
városban, mint a vidéken, minden egyéb, csak 
nem tiszta és veszélytelen. A legelső feladat 
tehát az kellene, hogy legyen, hogy ezen változ-
tassunk. E végből az egyházaknak, mint vallás-
erkölcsi testületeknek fel kellene emelniök til-
takozó szavukat az iszákosságra alkalmat nyújtó 
politikai gazdálkodás ellen és erélyesen sürget-
niök a mindenféle rendű és rangú korcsmák 
számának korlátozását. Tudjuk ugyan igen jól, 
hogy a nem saját termelő közönség tisztességgel 
mérsékelt szükségletének kielégítése végett nél-
külözhetetlenek a nyilvános bormérések; ele hogy 
annyira szükség volna, mint a mennyi ma van, 
meg hogy a pálinkás butikokra egyáltalán szük-
ség volna : azt kereken tagadjuk. Nem a közön-
ség valódi szükséglete, hanem a szívtelen spe-
kuláció s magasabb és nemesebb érdékeket figye-
lembe nem vevő politikai gazdálkodás teremtet te 
meg millió meg millió számra a korcsmákat és 
pál inkaméréseket : épen azért az egyházaknak a 
legkomolyabban kötelességök volna küzdeni ez 
irányzat ellen. 

Tekintsenek egyházaink, különösen pedig 
protestáns egyházaink szét a külföldön, hogy 
mit cselekesznek e tekintetben nemcsak az egy-
házak, hanem a világi sajtó is. Látni fogják, hogy 
mily éber szemekkel őrködnek az államoknak s 
városoknak a korcsmák körül való gazdálkodása 
felett, s ha lehet, szép szóval, s ha kell, nyilt 
és heves küzdelemmel törekesznek megakadá-
lyozni a részegeskedésre alkalmat szolgáltató 
csapszékek szaporítását. Külföldön, különösen 
Angliában igen jól tudják, hogy mennyi vesze-
delemnek szülő anyja lehet minden újabb csap-
szék, — s vájjon mi törődtünk-e ezzel valami 
sokat? A szomorú való az ellenkezőt bizonyítja. 



Mindennap szomorú példáit látjuk az iszákosság-
nak s az ebből fakadó testi ós lelki nyomorú-
ságba jutásnak. Lapjainkban mindennap olvas-
hat juk a részegségből támadt kihágások, véreng-
zések, gyilkosságok elrettentő krónikáját, s mégis 
emelkedett-e erőteljes tiltakozás hangja az eze-
ket teremtő korcsma-szabadság, vagy inkább 
szabadosság ellen akár az egyházak, akár a napi-
sajtó köréből ? Papjaink itt-ott megkisórlették 
ugyan a védekezést, de az egyház, mint egyete-
mes valláserkölcsi testület gyűléseiben, konferen-
ciáin még mindig hal lga t ; napisajtónk pedig, 
ismert léha és vallástalan szelleméből kifolyólag, 
a rendőri krónikát csak érdekesen feldolgozható 
anyagnak tekinti. 

De ennek az állapotnak véget kell vetni 
minél előbb. íme az erkölcsi elveket csak ez a 
világ fiai szerint valló napisajtó már megnyitotta 
hasábjait a rószegeskedós rettentő következmé-
nyeit fejtegető cikkek előt t ; illő volna tehát, 
hogy az egyház, mint legelső sorban hivatott, 
ne maradna hátra, hanem teljes erkölcsi súlyá-
nak latbavetósével emelné fel tiltakozó szavát a 
ragály továbbterjesztése ellen. Nem vesztené-
nek sem az egyházmegyei, sem a kerületi, sem 
a konventi ülések komolyságukból és értékük-
ből semmit sem, ha az iszákosság elleni véde-
kezés kérdését is felvennék programmjukba s 
erélyesen figyelmeztetnék az államot s a törvény-
hozást a mai szatócspolitikai gazdálkodás vég-
zetes következményeire. Követelniök kellene bát-
ran, az egész országot átható hangon a mai 
korcsmáitatási rendszer megváltoztatását s a 
rószegeskeclés alkalmainak lehető csökkentését 
Követelniök kellene a korcsmanyitás jogának 
korlátozását, — a már meglevő, de szükségtelen 
korcsmák ós butikok megszüntetését, — a fűsze-
resek pálinkamérósének teljes eltörlését s a 
kiszolgáltatható italok mennyiségének megállapí-
tását. Legfőképen pedig követelniök kellene min-
denféle rendű és rangú italmérésnek szombaton 
este tíz órától kezdve egész hétfőn reggelig való 
teljes felfüggesztését; mert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy ez az időköz az, a mikor a korcs-
mák bőven aratnak arról, a mit a meggondolat-
lan politikai gazdálkodás vetett s a mikor a mun-
kás ós falusi néposztály pénzét s testi és lelki 
épségét áldozza fel Bachus oltárán. Sajátságos 
dolog az, hogy míg a vasárnapi munkaszünet 
kedvéért jóravaló s veszedelmet nem okozó 
kereskedések és iparágak szünetelnek, addig a 
testi és lelki nyomort terjesztő korcsmák és 
butikok tárva-nyitva vannak s mesterségesen 
kotyvasztott italokkal, bűzhödt levegőjükkel el-
vonják a testben s lélekben megfáradt ós pihe-
nésre szoruló embereket nemcsak az Istenházától, 

hanem a tisztességes és egészséges szórakozások-
tól is. Ilyen formája a vasárnapi munkaszünet-
nek nem hiszem, hogy volna máshol, mint 
minálunk. Az ilyen munkaszünet nem áldása, 
hanem átka a társadalomnak. Emeljék fel azért 
egyházaink szavukat és sürgessék erőteljesen, 
gyűléseiken, konferenciáikon s képviselő-tagjaik 
által a törvényhozásban is az iszákosság alkal-
mainak megszüntetését. A legelső ós a legfon-
tosabb kellók a tiszta, egészséges környezet ; ezt 
kell tehát sürgetni s megteremtésére mind hiva-
talosan, mind egyháztársadalmilag mindent elkö-
vetni. Ha az egyházak tiltakozni és sürgetni 
fognak : lehetetlen, hogy szavuk súlyosan ne essék 
a latba, a mikor állam és törvényhozás az ital-
mérés nagyfontosságú kérdését mérlegelik. 

De ez a tiltakozás és sürgetés csak a kör-
nyezet megtisztítására vonatkozik, a ragálynak 
pedig még máshol is vannak gócpont ja i : maguk-
ban az egyénekben. Nem elég tehát, ha az egy-
házak csak a környezetet igyekeznek megtisztí-
tani: meg kell tisztítani magát a népet, magukat 
az egyéneket is, ha a célt teljesen el akarjuk érni. 

A nép és az egyének megtisztítása és meg-
védése már az egyházi belmisszió körébe tar-
tozik, s épen azért szinte félünk már a kérdés 
emez oldalát megbolygatni. De legyen bármiként ; 
hangozzék fel bár ellenünk újra a szenteskedós 
és a külföldieskeclós vádja : mégis sürgetjük, hogy 
hivatalos egyházunk és nem hivatalos egyház-
társadalmunk indítsa meg a védekezés munkáját 
ebben az irányban is. A csábító elhallgattatása 
után szent kötelessége az egyházaknak az elcsá-
bítottakat és a csábításnak kitetteket felvilágo-
sítani és megerősíteni. Ebben a munkában két-
ségtelen, hogy igen sokat tehet a templomi szószék 
s kell, hogy tegyen is ; de tekintetbe véve azt, 
hogy azok, a kiknek a korcsma a templomuk, 
az Úrnak hajlékát csak ritkán, vagy épen nem 
szokták látogatni : a szószék maga nem segíthet 
a bajon. Itt az orvosság csak a templomon is 
kivül terjedő igazi cura pastoralis lehet, a mely-
lyel az egyház nemcsak az el nem tévedt juhokat 
igyekszik megtartani, hanem, mint ama jó pásztor, 
utána megy az eltóvelyedetteknek is, hogy azokat 
is megtarthassa. 

Ne habozzon azért sem a hivatalos egyház, 
sem a nem hivatalos egyháztársadalom és ne 
habozzanak a lelkészek és tanítók, egyesült erő-
vel, kötelességüknek tiszta ós sürgető öntuda-
tával munkába állani s megteremteni a bei-
misszió ama szerveit, a melyeken át kivezethetik 
a társadalom, a nép s az egyesek életéből az 
iszákosság fertőző ragályát. A belmisszió eme 
szerveit a népszerű előadásokban, mértékletes-
ségi ós ifjúsági egyesületekben bőven mutatják 



fel előttünk a külföld virágzó egyházai; ne res-
teljünk azért tőlük tanulni, s ne mondjuk azt, 
hogy azok csak németnek ós angolnak valók. 
Az iszákosság németet, angolt és magyart egy-
aránt tönkre tesz, s az ettől a veszedelemtől 
való megszabadulás, a mint nagygyá ós virágzóvá 
tette amazokat, úgy minket sem tenne szeren-
csétlenebbekké. 

Egyházam férfiai! hivatalosak és nem hiva-
talosak, kik szeretitek egyházatokat ós hazátokat: 
halljátok meg erőtelen, de szívből fakadó sza-
vaimat s ne nézzétek tétlenül, hogy miként 
pusztít e nemzetben az iszákosság ret tenetes 
szenvedélye. Sürgessétek, követeljétek a bűnre-
vezetós alkalmainak megszüntetését s belsőleg: 
egyházaitokban vegyétek kezetekbe a lélekmeg-
tartásnak Isten által megszentelt eszközeit I 
Orállókká tett titeket az Úr a ti népetek kö-
zött ; vigyázzatok azért, hogy a reátok bízottak 
között senki a ti intéstek nélkül el ne vesz-
szen ! Halljátok meg és vegyétek lelketekre az 
Úrnak Ezekiel próféta szája által mondott emez 
in tését : »Az őrálló pedig, ha látja a fegyvert 
jőni ós a trombitát nem fújja ós a nép magára 
gondot nem visel, ós eljő a fegyver és elveszt 
közülök valamely le lket : az az ember az ő maga 
álnokságáért ragadtatott el, de az ö vérét annak 
az örállónak kezéből kívánom meg la 

Szentmar to ni. 

A »Pálinka« eimű cikkhez. 
Több éve már, hogy én, mint a »Kék kereszt* mér-

tékletességi egyletek elnöke, harcba állottam az alkohol, 
a népnek eme gyilkosa ellen, és így talán szabad lesz 
nekem is tapasztalataimból egyet-mást elmondanom. A 
»Pálinka* c. cikk egyik része magát az államot vádolja 
azzal, hogy az iszákosságot formálisan előmozdítja, csak 
azért, hogy a szeszes italok fogyasztását emelje és bevé-
teleit fokozza, mely bevételeket azután ismét kiadja fegyhá-
zakra, javító intézetekre és fogházakra, s ezzel aztán tönkre 
teszi a nép jóllétét; s a cikknek eme része valóban tel-
jesen igaz. Sajnálattal keli azonban kimondanom, hogy 
nagyiványi Fekete Gyula dr. bizony aligha téved, mikor 
azt mondja, hogy ez a mérgezés nálunk nem érdekli sem 
a papot, sem a tanítót. 

Igaz, hogy a papnak és tanítónak nem az a dolga, 
hogy törvényeket adjon, hanem az, hogy a népnek minden 
rétegét vallásossá és erkölcsössé nevelje és a bűn ellen, 
akármely formában jelentkezzék is az, az evangélium ere-
jével harcoljon. Nem szólva arról, hogy egyházak képvi-
selői a törvényhozó testület tagjai legyenek, vagy ne legye-
nek, annyi bizonyos, hogy papok és tanítók hivataluknál 
fogva arra hivatvák, hogy a közvéleményt vezessék és 
irányítsák és ily módon befolyásolják a törvényhozó tes-
tületet. 

Természetes azonban, hogy a lelkésznek nem szabad 
a világot véka alá rejteni, és a néhézségektől visszaijedni, 
mikor lelkek megmentéséről van szó. Mikor négy évvel 
ezelőtt a »Kék kereszt* egyletek Magyarországon megala-
kultak, abban a reményben voltunk, hogy a magyaror-
szági, mindkét felekezetű, evangéliumi egyházak lelkészei 
rokonszenvvel, sőt pozitív támogatással fordulnak egyletünk 
felé, a mely »az iszákosság és korcsmai élet áldozatainak 
Isten és az ő igéje segítségével való megmentését« tette 
feladatává. Csakhogy keservesen kellett csalódnunk, mert 
igen kevesen voltak, a kik örömmel üdvözölték munkánkat, 
míg a legtöbben mint >külföldi* intézményt perhorresz-
kálták és a kék »kereszt< nemzetközi elnevezésen botrán-
koztak meg. Mások pedig az egyletekben szektát, tehát 
az egyházra nézve veszedelmes dolgot láttak, sőt az 
egyik lap szerint valamelyik egyházi hatóság olyan nyilat-
kozatot tett, hogy a »Kék kereszt« jóravaló ürügyek alatt 
gonosz célokat szolgál. A lelkészek legnagyobb része azon-
ban absolute nincs tájékozva egyleteink szervezetéről és 
munkásságáról, ámbár magyar, német és tót nyelven 
tájékoztató iratokat is adtunk már ki (a »Kék kereszt* 
müve: 'Beszélgetés a kék keresztről*). Legközelebb ismét 
adunk ki egy kis füzetet, a mely a lelkész uraknak lesz 
szánva s a mely ismerteti egyletünk alapelveit, megfelel 
az egyletünk ellen tett számos vádra és azt hiszszük, hogy 
ezzel szolgálatot teszünk a jó ügynek s egyúttal abban 
a biztos reményben vagyunk, hogy a ki egyleteink evan-
géliumi alapra fektetett munkásságát és szervezetét meg-
ismerte, az bizonyára munkatársunkká lesz a borzasztó 
bűn és romlás elleni küzdelemben, szem előtt tartván 
Jakab apóstól szavait: »A ki tudna jót cselekedni és 
nem cselekszi, az olyan ember bűnös*. 

Biberauer Tivadar. 

T Á R C A . 

A hit világából. 
(Folytatás.) 

III. 
De hát kiben vagy miben higyjen az ember, kérdi 

méltán az olvasó. 
Hinni kell mindenekelőtt a jóban, annak a világban 

való fennállásában és győzelmi erejében a bűnnel és a 
rosszal szemben, mint a melynek hatalma mindenkor 
csak korlátolt és legyőzendőnek, sőt elvileg legvőzöttnek 
tekintendő. A hit valódi kezdete a jónak erejében és hatal-
mában való hit, mely azonban ép a mai világban legtöbb 
embernél hiányzik. 

A kiben nincsen meg a hitnek kezdete, annál leg-
feljebb dogmatikai formula az, a mely mellett az életre 
való igaz jelentőség nélkül továbbra is szolgálni lehet a 
világ szellemének. 

A jóban való hivők manapság a mai egyháziasok 
nagy tömege, a kiknek egyesülniök kellene a gonoszak 



uralma ellen, s a kiket az »üdvhadsereg* módjára épen 
nem lehet hitetleneknek mondani, ha mindjárt meg is i 
állanak a hit ez első fokán. Legtöbben ezek közül sokat ' 
tépelődnek a hit kérdései felől, de nem az örök élet for-^ 
rásánál keresik a megoldást. Olvassák a filozófiáról és 
ethikáról (p. o. Paulsen vagy Wundt müveit) szóló hires 
müveket, alakítanak ethikai, humanitárius vagy szociális 
egyesületeket, de mert a valódi hit mindent legyőző ereje 
nincsen meg bennök, nincs módjukban azok üdvös cél-
jainak komoly megvalósítása. 

S aztán jön a héroszok kultusza, a nagyoknak köve-
tése és imádása, a mint azt napjainkban különösen Garlyle 
honosította meg. Haladást jelent ugyan a hitnek útján, 
de nem ád elegendő erőt a kivitelhez. A nagyoknak egyszerű 
majmolása sokszor saját egyéni gyengeségünket érezteti 
velünk, s ez az az út, mely könnyen skepticizmusra vezet. 
Az egyház nyelvén a tekintélyekben vetett történeti hit-
nek nevezném a hit e fokozatát, mely a pápistaságban 
érte el tetőpontját. 

A hitnek utolsó fokozatát az Istenben s a Krisztus-
ban vetett hit képezi, a mint annak útja gyönyörűen van 
megírva I. Kor. 12., 3. és János 6., 65. versében. 

Mai vallástanításunk által gyakrabban követett azt 
az utat, hogy előbb higyjünk a Krisztusban, ő maga sem 
tanította, sőt olykor (p. o. Máté 12., 41—32.) megenged-
hetőnek is tartja, ha valaki benne még nem hiszen. A 
ki azonban a jónak elvében s annak győzelmi erejében 
és hatalmában hinni nem akar, vagy azzal tudatosan 
ellenkezik, annak nincs mentsége önmagára nézve a fen-
tebbiek szerint. 

A keresztyén hit magva, Krisztus feltámadása. 
Istenben hinni könnyű dolog, mert alatta sok minden 
megfoghatatlant lehet érteni. Maga Jézus is János 4. 24-ben 
»szelleminek* mondja, mely, mint Spinoza szubstanciája, 
semmiféleképen sem definiálható. Krisztus ellenben minden 
kétséget kizárólag históriai személy és nem szellem, és 
ez a személy a keresztyénség alapcsudája s a mi hitünk 
alap- és szegletköve. Ezen a tényen sok theológusnak hite 
is szenvedett már hajótörést, ha mindjárt járatosak is 
azok a »christológia« minden kigondolható problémáiban, 
s ezen máig is botránkoznak meg sokan, főleg ha tekin-
tetbe veszik, hogy alig 500 ember látta testi szemeivel a 
feltámadott urat. 

Pedig hát a históriának ez a legnagyobb ténye volt 
eredetileg maga az egész keresztyénség, és az apostoloknak 
soha sem lett volna bátorságuk hirdetni az Ur feltáma-
dását, ha rájuk nézve Krisztus a keresztfán és a sírban 
végezte volna be életpályáját. Krisztus feltámadása nélkül 
érthetetlen talány volna a keresztyénség. Mit használna 
neki oly istenfia, ki a keresztfán meghalt és eltemettetett ? 
Egyedül a feltámadás személyes tapasztalata adta meg 
az Ap. cselekedetei szerint az apostoloknak az erőt a zsidó 
papság elleni sikeres föllépésre és küzdelemre. Ha Krisztus 
fel nem támadott, *hiábavaló* a mi hitünk, mondja a 
nagy apostol, s ha nem igaz a feltámadás történeti ténye, 
úgy Hilty, a berni jogtudós és a >Glück« nagyhírű szer-

zője szerint a keresztyénség nem csupán tévedésen vagy 
érzéki csalódáson, hanem egyenesen hazugságon alapulna 
s az esetben a gonosz bizonyult volna a legnagyobb győ-
zelmi hatalomnak a földön. 

Az Istenben és a Krisztusban vagyis egy láthatatlan, 
de azért való igaz világrendben vetett hithez mindenkor 
erős meggyőződés szükséges, a melynek hiánya a legtöbb 
embernél, p. o. a filozófiai úton vallást keresőknél sokszor 
kétségbeesésre vezetett és vezetni fog a jövőben is. Pedig 
az isteni világrendben és annak központjában, a Krisztusban 
vetett hiten alapúi az egyesek jóléte, s a népek és nem-
zetek nyugalma és boldogsága most és mindenkoron. E 
népeket és nemzeteket megtartó, fejlesztő és üdvözítő hit 
ereje az, a melyről Máté 21., 21. és Ján. 14., 12. szerint 
maga Krisztus mondja, hogy az »hegyeket mozdít,* s 
»melv előtt nincs lehetetlen dolog*. E hit nem könnyű 
dolog, sőt Kierlcegaard, a dán filozófus szerint, annak 
útja nehéz és sok fájdalommal jár, ép azért >nem minden-
kinek dolga«. 

IV. 

De ne beszéljünk tovább erről, sőt inkább szóljunk 
a hitnek egynémely akadályairól, a melyek minden foko-
zaton az ő kifejlődésének útjában állanak. 

A mi a hitet akadályozza, az, mint már említve is 
volt, nem épen a hinni nem akaróknak valami nagy 
értelmi képessége. A miatt egészen jó hívők lehetnének. 
Sem a dolgoknak puszta hihetetlensége az, a miben hin-
niök kellene. Minden ember sokfélét hiszen, sőt hiszen 
abban is, a mi kevésbé ismeretes és kevésbé valószínű, 
mint az, hogy a keresztyénség az igazság. Sőt inkább a 
hitnek első akadálya közönségesen ama észszerűtlen neve-
lésben keresendő, mely a hitet nem a tapasztalásra, hanem 
másoknak puszta bemondására vagy állítására alapítja, 
a mihez különben is a gyermeknek erős ösztönszerű érzéke 
van. A hitnek legjobb nevelője a hivő anya s az egyéni 
tapasztalás, a minek hiánya vallásos tekintetben époly 
károsan hat a gyermekekre, mint a túlságosan formális 
és iskolás módoni vallástanítás vagy a vallásos gyakorlat. 

Egy másik nagy akadálya a hitnek az annak meg 
nem felelő élet. A hol az élet megfelel a keresztyénségnek, 
ott az akarat hiányossága mellett is növekszik a hit ereje. 
Nem valódi hit az, a melyet nem követ a szeretet élete, 
és mivel sokan ez életet élni nem tudják vagy nem akar-
ják, ép azért hinni sem akarnak. Hitetlenségüknek ez az 
alapja. A jó akaratban való hiány e makacs hitetlenség-
nek büntetésszerű alapja. Nagyoknak tartják a feltétele-
ket és követelményeket, azért nem lehetnek jó keresztyé-
nek. Sokan ezek közül bizonyos kompromisszumhoz 
vagy pláne fogadáshoz kötik gyönge akaraterejük miatt e 
hitet. Ha ez vagy amaz teljesül, úgy hinni fogok. Az írás 
ezt »istenkisértésnek« mondja. Példa rá az ördög Krisz-
tussal szemben és Gideon az ó-testamentumban. Az ilyen 
feltételesen hivők aztán, egy-egy feltételnek megvalósulása 
esetén, még követelődzőbbek és újabb próbákra készeb-
bek. Ezekkel szemben a valódi hitet szépen fejezi ki a 



három férfiú éneke a tüzes kemencében ekképen : A mi 
hatalmas Istenünk tud kiszabadítani bennünket az égő 
tüzes kemencéből, de ha ki nem szabadítana is, a világ-
nak arany-bálványait még sem fogjuk imádni (Dániel 
3., 17 — 18.). Az ilyen hívőkre vonatkozik az Úrnak ama 
biztató szava, a mely szerint a hit boldogító és üdvözítő 
tapasztalatainál »még nagyobbakat fognak látni* (János 
1., 51.) Ez állapot a reformátorok »certitudo salutis*-a 
és »pax conscientiae«-je. 

A hitnek legközönségesebb, csaknem naponként elő-
forduló akadályai továbbá a fösvénység, az önzés, a vilá-
gias érzület. Az ilyenekre példa a gazdag ifjú esete az 
új-szövetségben, a kinek érzülete egyenes ellentéte a min-
denható Istenben és az ő gondviselásében vetett hitnek. 
A pénzre, vagyonra és hatalomra törekvő embernek, még 
ha pap is, gyenge és ingadozó hite vagyon, és ritka ki-
vétel az a két kardinális, a kikről Assisi Ferenc egyik 
követője: Egidius azt mondotta : nagy hitöknek kell len-
niök, hogy azt a sok pompa és gazdagság mellett is 
megtarthatták. 

A hitnek egyik akadálya a sok okoskodás is, a 
mely az ú. n. autonóm értelem egyik jellemző sajátsága 
s gyakorlatilag az idő és a tetterő hiányában nyilvánul. 
A szellemi unalomnak és lustaságnak egyik neme az, a 
melyről tudva van, hogy az szülőoka minden bűnnek és 
gonosznak. A hitnek akadálya az is, ha valaki mind-
untalan csak a szellemi élvezetet, az épülést, az ájtatos-
kodást hangsúlyozza a komoly, vallásos-erkölcsi munka 
helyett. A keresztyén hitnek munkás emberekre, virilis 
és nem puerilis érzületre és akaratra van szüksége. A sok 
vallási »disztraktació« vagy »disszipáció* — mint a francia 
Svájcban mondják — nem sokat használ Krisztus és az 
istenországa ügyének. A hitnek semmi köze felnőtt embe-
reknél a naivhoz, a gyermekieshez, sőt inkább féifias az 
minden ízében. Ilyet kíván annak legjobb kommentára, 
a héber levél is 10., 11. és 12. fejezetében. 

Maga a tudomány, helyesebben tudáJcosság is aka-
dálya lehet a hitnek. Nem hiába mondotta Krisztus, hogy 
»az Isten az igazságot elrejtette a bölcsek és értelmesek 
előtt*, a melyet pedig »megjelentett a kicsiny gyerme-
keknek*, és Goethe Faustjában is »titkos méregnek« van 
mondva a theológia. Itt természetesen csak a hamis tudo-
mányról és annak hierarchiai izű dölyfösségéről lehet szó, 
a mely szerint : fiat scientia et pereat mundus. A válódi 
tudomány és a keresztyénség kölcsönösen kívánják, sőt 
kiegészítik egymást, mert a valódi tudás is az Istenben 
való hitre vezet. Példa rá Keppler, Kopemihus, Newton, 
Humboldt és Goethe. 

Végül sokaknál a hitnek legnagyobb akadálya az, 
hogy a keresztyénséget, jobban mondva egyházi hitvallá-
sukat pártpolitikai célokra használják fel. Közönséges 
világemberek ezek a hitvallásnak cégére alatt. A haza-
és vallásellenes ultramontanizmus pápás lovagjai tartoz-
nak ide, a kiknél a vallás cégér, papizmusok börtöne a 
a léleknek és a testnek, kerékkötője az érzöletnek és a 
gondolatoknak, eltiprója az embernek s a fejlődésnek az 

infallibilis római földi istenfejedelem pápás világuralma 
érdekében. Szolgaság az az egész vonalon, mely nem tűri 
meg a hit lényegét és életelemét képező egyéni szemé-
lyes szabadságot. 

A valódi hitnek és keresztyén vallásosságnak leg-
természetesebb diszpozíciója a jó erkölcsi nevelés által 
fejlesztett józan emberi értelem, érzület és akarat, a mit 
Finney amerikai lelkész a »sanctified commonsense* 
fogalmával fejezett ki, a mihez természetesen hozzá kell 
járulnia az isteni kegyelemnek a maga meghívó és meg-
váltó szózatával. A miért is méltán mondja az egyház, 
hogy a hit a Szentlélek és az isteni ige műve, és igaz 
az. hogy »nulla fides, sí non primum Deus ipse loquitur, 
nulla verba Dei, nisi aque audit ipsa fides*. Ezt a hitet 
kell nekünk is intenzivebb módon fölébresztenünk az 
emberben, mivel csak ez vezet egy jobb és boldogabb 
életre a földön a mai modern ember örömélvezetével 
szemben. Ma is áll az és mindenkoron a theológiában és 
a filozófiában egyaránt, hogy egy erkölcsi világrendben 
vetett hit nélkül állattá sülved az ember az egész vonalon. 
A vallásos-erkölcsi és értelmi ideálokban vetett hit tartja 
fenn az embert, különben a materializmus salakjaiban tén-
fereg. Ezt kell hirdetnie, vallania és kutatnia a keresztyén-
ségnek és tudománynak egyaránt. 

Dobsina. Br. Szlávik Mátyás. 
(Vége köv) 

BELFÖLD, 
Vegyesházassági statisztika. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi június 
havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szlavon-
országok kivételével, június havában élve született: 51,114, 
halva: 1048; elhalt hét éven alul: 15,685; hét éven 
felül: 16.426; összesen: 32,111. Népszaporodás: 19.003. 
Házasság köttetett: 10.689. Ebből vegyesházasság: 1258; 
% - b a n : 11'77. Tiszta ág. h. ev. házasság: 5 0 8 ; tiszta 
ev. ref. házasság: 814. 

Azon 164 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
18 esetben az apa, 4 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 14. Megegyezés nem léte-
sült 75 esetben. Azon 113 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 8 esetben az apa, 28 esetben az anva vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 20. Megegyezés 
nem létesült 77 esetben. 

Azon 150 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. h. ev., a másik fél nem róm. kath., de más vallású, 
15 esetben létesült megegyezés, melyből 8 esetben az ág. 
h. ev., 7 esetben a más vallást fogják követni a gyer-
mekek. Nyereség; 1. Megegyezés nem létesült 85 eset-
ben. Ezen esetekben az ág. h. ev. nyeresége a gör.-kath. 
egyháztól kettő; a gör.-keletitől egy, az ev. ref. egyháztól 



három, az izraelita hitfelekezettől kettő; vesztesége a gör -
kath. egyházzal szemben három, az ev. ref. egyházzal 
szemben 4. — Június havában egy ág. h. ev. vőlegény 
és egy menyasszony kötött házasságot izraelita vőlegény-
nyel, illetve menyasszonynyal,^megegyezés mindkét esetben 
az ág. h. ev. egyház javára létesült. — Egy ág. h. ev. 
vőlegény pedig felekezetenkivüli menyasszonynyal kötött 
házasságot, melynél megegyezés nem történt. 

Azon 177 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 29 eset-
ben az apa, 10 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 19. Megegyezés nem létesült 138 
esetben. Azon 185 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
13 esetben az apa, 42 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség : 29. Megegyezés nem léte-
sült 130 esetben. Azon 162 vegyesházasságból pedig, 
hol az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., 
de más vallású, 20 esetben létesült megegyezés, melyek-
ből 11 esetben az ev. ref., 9 esetben a más vallást fog-
ják követni a gyermekek. Nyereség: 2. Megegyezés nem 
létesült: 142 esetben. — Ezen esetekben az ev. ref. 
egyház nyeresége a gör.-kath. egyháztól 6, a görög-kele-
titől 1, az ág. h. ev. egyháztól 4, vesztesége pedig a gör. 
kath. egyházzal szemben 6, az ág. h. ev. egyházzal szem-
ben 3. — Június havában egy ev. ref. vőlegény és egy 
menyasszony kötött házasságot izraelita vőlegénynyel, illetve 
menyasszonynyak Megegyezés egy esetben sem létesült. 

A róm. kath. egyház június hóban a két protes-
táns egyháztól a fent jelzett hódításon kivül, a 342 nem 
evang. vagy ref., de más vallásuval kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint vesztett 4 esetben, de részére 
17 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége 
tehát itt is: 13. Megegyezés nem létesült 321 esetben. 
Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben 3; az izra-
elita hitfelekezettel szemben egy; nyeresége pedig a gör.-
keleti egyháztól 9, az unitáriustól egy, az izraelita hit-
felekezettől 7. — Június hóban 9 róm. kath. vőlegény 
és menyasszony kötött házasságot izraelita menyasszony-
nyal, illetve vőlegénynyel, megegyezés az előbbinél 5, az 
utóbbinál két esetben az ev. ref. egyház és egy esetben 
az izraelita felekezet javára létesült. — Keresztyén és 
izraelita között június havában összesen 30 házasság köt-
tetett. — Keresztyén (ág. h. ev.) és felekezetenkivüli kö-
zött összesen egy. 

Horvát-Szlavonországokban június havában összesen : 
996 házasság köttetett, ebből vegyesházasság 29, °/o"^a n : 

2'91. Tiszta róm. kath. házasság 6'58; gör.-keleti: 2 5 6 ; 
ág. h. ev. 22, ev ref. egy, stb. — Egy római kath. vőlegény 
és két menyasszony kötött házasságot ág. h. ev. meny-
asszonynyal illetve vőlegénnyel, megegyezés csak az utóbbi-
nál történt mindkét esetben a róm. kath. egyház javára. 
Veszteség: 2. Három ág. h. ev. vőlegény és két meny-
asszony kötött házasságot, ev. ref. menyasszonynyal, illetve 
vőlegénynyel, megegyezés egy esetben sem létesült. — 
Nyereség-veszteség más hitfelekezettel szemben ág. h. ev. 

és ev. ref. egyház részéről is: 0. — Három ev. ref. vő-
legény kötött házasságot róm, kath. menyasszonynyal. 
megegyezés mind a három esetben a róm. kath. egyház 
előnyére létesült. Veszteség: 3. 

E szerint folyó évi június havában az ág. h. ev. 
egyház vesztesége a római katholikus egyházzal szemben 
Magyarországon: 34, Horvát-Szlavonországokban : 2 ; ösz-
szesen: 36. Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben 
Magyarországon: 1, nyereség-vesztesége Horvát-Szlavon-
országokban : 0. Összes vesztesége tehát június havában : 
35. — Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. katholikus 
egyházzal szemben Magyarországon: 48, Horvát-Szlavon-
országokban vesztesége: 3, összesen: 51. Nyeresége más 
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon : 2, Horvát-
Szlavonországokban nyereség-vesztesége: 0, összesen: 2. 
Összes vesztesége tehát június havában: 49. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A Gusztáv-Adolf-egyesület lipcsei főfiókja mult hó 

19—20. napjain tartotta Frankenberg városában szokásos 
évi ünnepi közgyűlését. Évi bevétele 105 ezer márkát tett, 
tehát 13 ezer márkával többet, mint az elmúlt évben. A 
mellékfiókegyletek 49 ezer, a főfiókegylet 53 ezer márkát 
osztott el a segélyre szoruló s keletkező- vagy építkező-
félben lévő ev. gyülekezetek között. A nagy szeretetado-
mányban különböző elosztással részesült a budweisi, a 
milostowói és a plantiéres-quenteni gyülekezet. Az ünnepi 
beszédet Hessler potsdámi udvari lelkész tartotta f. [Kor. 
16. 13, v. felett. A kollekta 595 márkát eredményezett. 
Az osztrák evangéliumi mozgalom fölsegítésére 14 ezer 
márkát fordíthatott. Maga az összegylet az elmúlt évben 
1903 gyülekezetet részesített 1.322,836 márkában ; ezen-
kívül fölavatott 48 templomot, megkezdett 27-et és anya-
gilag segélyezett számos paplakot, imaházat és iskolát. 
Valóban az Úrnak műve az, az ő sokat szenvedett ev. 
egyházán ! 

A skót szabad egyház május 18—30. napjain tar-
totta Edinburgban egyetemes zsinati gyűlését, és méltán 
nagy tekintélynek örvend a presbyteriánus egyházak kö-
zött. Van " 290 ezer tagja, 42 temploma Edinburgban s 
111 ezer követője, kik 18 éven felüliek. Az utolsó évben 
1.4 ezer keresztelése volt. Vallásos oktatásban részesült 
219 ezer tanuló. Évi bevétele 713 ezer font sterling, egy-
házi folyóirata 78 ezer példányban jelenik meg. Egyházi 
gyámalapjához a hivek 184 ezer font sterlinggel járultak. 
A skót presbyteriánus egyházak uniója 565 szóval ment 
keresztül az egyetemes zsinaton 38 szavazattal szemben, 
sőt van kilátás arra is, hogy Britannia és Irland összes 
presbiteriánus töredékei egy egyházzá egyesülnek. A szept. 
21-én Washingtonban tartandó presbiteri allianczsinatra 



10 lelkészből és 10 presbiterből álló deputáeió küldetett ki. 
Örömmel üdvözölte az egyetemes zsinat a haagai béke-
konferenciát és benne »nagy történeti jelenséget < s »a 
világtörténetben való nagy haladást* látott. Dicsérettel 
emlékezett meg »a zsidó faj energiájáról és ügyességéről« 
is a zsidó misszió tárgyalásánál. A zsinaton dr. Stuart 
James délafiikai misszionárius, theol. és orvosi doktor 
elnökölt. 

A sleswig-holsteini lelkészi értekezleten szept. 4—15. 
napjain következő 1, sőt 4 órás előadások és vitakérdé-
sek kerülnek napirendre: A hegyi beszéd dogmatikai elő-
feltételei, Buekmann szuperintendenstől; az igazságosságról 
szóló tan Jézusnál, Jakabnál és Pálnál, Mühlau kiéli tanár-
tól ; Genesis 1. és 2. fejezete vallástörténeti szempontból 
tekintve, Lindner lipcsei tanár tól ; Jézus hite és a Jézus-
ban való hit, Meyer szuperintendenstől; a hermannsburgi 
misszió, Haccius missziói igazgatótól; a diakonia s a dia-
koniaegyletek, Pentzlin prápozitustól: az úrvacsorai peri-
copa Becker kiéli préposttól; Jezsaiás 7. és 53. fejezete 
Klostermann kiéli tanártól ; a biblia és a kijelentés, Haack 
sverini főegyház tanácsostól; Kierkegaard világnézetéről 
Claussen düppeli lelkésztől; Parzival, Mühlau kiéli tanár-
tól ; Jezsaiás 40. fejezete, Thomsen zarpeni préposttól; a 
Formula Concordiae s a megigazulásról szóló lutheri tan, 
Bouwetzsch göttingai tanártól; Krisztus diakoniája, Brütt-
ner hannoverai lelkésztől, s a misszió, mint egyleti ügy 
(talán az egyháztól elszakítva?), Bernhardt nagysalitzi 
prápozitustól. Valóban sok türelem és figyelem kell e 
mélyen járó hittani kérdések tárgyalásához és meghallga-
tásához. De német testvéreink arra is ráérnek. Tárgyal-
ják e kérdéseket nemcsak az irodalomban, hanem az 
értekezleteken is. Minekünk Magyarországon sem az érte-
kezleteken, sem pedig az irodalomban nincsen helyünk, 
terünk és időnk tudományos theológiai kérdések megvi-
tatására. Gerock-kal szólva: valóban, mi magyar protes-
tánsok Krisztus egyháza »szolgai alakjának* hordozói 
vagyunk. De azért ne essünk kétségbe. Hisz' egyházi és 
irodalmi téren már nálunk is kezd virradni papi és tanári 
körökken egyaránt! 

A pápa országába Ausztria-Magyarországból is bőven 
folynak az egykoron >peccata Germanorum« neve alatt isme-
retesekké vált kegyes Péter-fillérek. A »Pesti Hirlap<?-ban 
a minap azt olvastam: Bécsből jelentik, hogy csak most 
lett köztudomásu, hogy a király a királyné halála alkalmából 
a hagyatéki tárgyalás után a pápának 100 ezer frtnyi ado-
mányt juttatott. Megemlítésre méltó, hogy az utóbbi évek-
ben a monarchiában gyűjtött Péter-fillérek havonként 50 
ezer írtra emekedtek. Az adományok legnagyobb részét 
a bécsi nunciatura gyűjti és küldi Rómába. A vatikán 
budgetje évenként több mint 7 milliói frankot tesz, s mint 
ujabban hirlik, a rossz gazdálkodás folytán nagyobb taka-
rékosságot igényel. Mint mondják, a pápa vagyona az 
eretnek angol bankokban van elhelyezve. S aztán mondja 
valaki, hogy a pápa országa nem >e világból való«. Mert 
hát e világ fejedelmének szüksége van fényre, pénzre és 
költséges képviseletre Rómában és a fejedelmi udvaroknál. 

Mertei Therdu^h, a bíborosok nesztora halt meg július 
11-ikén szülőhelyén Allumiereben Civitavecchia mellett. A 
mult században Olaszországba költözött bajor szülőktől 
szül. 1806-ban. Rövid ideig jogot tanult, de a nagy dip-
lomata Antonelli ösztönzésére a római prálaturába ment 
át és fokról-fokra emelkedett. 1848-ban a Rota auditora 
lett, majd IX. Pius által a politikai reformok bizottságá-
nak tagjává választatott, s az 1848-iki liberális szervezet 
az ő tollából való. 1858-ban kardinális lett, a papi jelle-
get azonban soha sem nyerte meg, hanem élte végéig 
diakónus maradt. Az ismeretes Luca kardinális halála 
után XIII. Leó pápa a római egyház alkancellárjává 
nevezte ki. Kardinális pappá és püspökké aggkora dacára 
sohasem lehetett. A keresztyén régiségtannak egyik szor-
galmas búvára volt s az archáologiai egyesület gyűlésein, 
a melyek a pápai kancellária palotájában tartattak, szor-
galmasan vett részt. A biboros-kollégium egyik legjelesebb 
tagját gyászolja benne. 

A haagai békekonferencia — mint előrelátható volt 
— nem sok eredménynyel oszlott fel. Egyetlen gyakorlati 
eredménye nem annyira a békére, mint inkább a háború 
humánusabb viselésére vonatkozik. A politikai ellentétek 
sokkal nagyobbak, hogysem pozitívebb természetű béke-
javaslatokra vagy tervezetekre lehetett volna kilátásunk 
az európai hatalmasságok között. Anglia és Németország 
helyzete korántsem olyan, hogy kardját állandóan hüve-
lyében tarthatná. A békebiróságra vonatkozó javaslatok 
Bem valami sokat igérők. 56 szép §-át nagyon illuzóriussá 
teszi az a gyenge kis megjegyzés: »ha a körülmények 
megengedik*. Igazán Talleyrand diplomatikus nyelvezetére 
emlékeztető kis megjegyzés! Az 1870. háborút mikép 
intézhette volna el egy békebiróság ? Úgy látszik, a his-
tóriát nem ismerik eléggé a haagai u rak! — jegyzi meg 
helyesen Luthardt lapja. És aztán Oroszország politikusai 
vagy maga a békecár komolyan akarja-e a békét? Hisz' 
saját birodalmuk vallásfelekezetei között sincsen meg a 
béke. A hatalmas Pobedonoszeff gondoskodik majd arról, 
hogy béke ne legyen az éjszaki birodalomban. De azért 
csak készítsük elő a világbéke állapotát, Kant szerint a 
gyakorlati ész ez alapposstulátumát, mi nélkül a berlini 
Paulsen szerint morálról és politikáról szólani sem lehet. 
Ez oldalról a haagai konferencia is rendkívül érdekes és 
tanulságos lehet. 

A testvérgyülekezet egyetemes zsinata e tavaszon ülé-
sezett Herrnhutban. 1869 óta tíz évenként egyszer ülése-
zik. Másfél hónapig tartottak az ülések, a melyeknek 
határozatai az életrevaló ev. egyháznak szervezetét és 
tanát érintik, és a pogánymisszió kérdését szabályozták. 
Az ó- és új-szövetségi »isteni igében« látja a ker. hit és 
erkölcsi élet zsinórmértékét és minden tan kizárólagos 
forrását. A Krisztusról, mint megfeszített és feltámadott 
ember- és istenfiáról, az emberiség üdvözítőjéről és meg-
váltójáról szóló tan az evangélium főtana. Pogány misz-
sziója köréből felette érdekes és tanulságos dolgokat tár-
gyalt e zsinat, mely e gyülekezetben kiváló hitbuzgóságról 
tanúskodik. A cseh és morva atyafiaknak nagyobb autono-
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miát biztosított a zsinat, sőt a >Los von Rom* mozgal-
mának a támogatását is helyeselte. A zsinaton a nagy 
pogánvmissziói terület testvérgyülekezetei is voltak kép-
viselve. 

A német ev. lelkészek Olaszországban( mint a »Chro-
nik der Christl. Welt« hasábjain olvasom, június napjaiban 
Trede nápolyi lelkész elnöklete alatt szükebbkörü érte-
kezletet tartottak, a melyen Haupt velencei, Hörslel san-
remói, Lang római és Leonhard genuai lelkészek vettek 
részt. Örvendetes egyházi életről tesz bizonyságot ez érte-
kezlet, és áldásos ev. szeretetmunkásságról a belmisszió 
s az evangélizáció tág mezején. Három nagyobb kérdés 
is került tárgyalás alá, és pedig »a liturgia a külföldi ev. 
gyülekezetekben«, »Ochino olasz reformtörekvései« és »az 
ősker. egyház csudahite*. A jövő évben az olasz ev. 
német lelkészek Róma városában fognak gyűlésezni. Külö-
nösen Leonhard lelkész alapos fejtegetései a liturgiáról a 
szakkörök figyelmét is magukra vonták. 

A svájci ókatholicizmus is e tavaszon ülésezett. A 
zsinati ülés előtt Herzog püspök prédikált az ötezer 
ember megvendégeltetéséről. A püspöki jelentés az ókatho-
licismus örvendetes haladásáról tesz bizonyságot a svájci 
kantonokban. Több mint 800 keresztelés, 220 egyházi 
házasságkötés, 600 egyházi temetkezés és 4700 katechu-
ménus azt igazolja, hogy Svájcban az ókatholicizmus a 
csendes, intenzív, normális fejlődés és haladás útján van. 
Negroid egyik legéletrevalóbb ókath. lelkész Svájcban, 
ki Don Miraglia reform -katholicizmusa szellemében foly-
tatja reform.-törekvéséit a kath. kantonokban. 

A németországi ev. ref. szövetség aug. 22—24. nap-
jain Magdeburg városában ülésezett. A diakonisszaügyről 
Sauerlander s Krisztus halála megváló erejéről Calaminus 
lelkész értekezett. E szövetség orgánumát Müller K. 
erlangeni tanár, a Symbolika ismert nevü irója szerkeszti. 
A ref. iratok törlesztése körül különösen Kniclte lelkész 
fáradozik. E ref. szövetségnek van szemináriuma Elber-
feldben éskonviktusa Halléban. Albertz hallei lelkész egyike 
a legjobb szónokoknak Németországban. 

A német katholikusok is élénk tevékenységet fejte-
nek ki az ülésezések terén. Lármás nagygyűléseik évről-
évre nagyobb igényekkel lépnek föl a paritás, az egyház-
politikai, a pápai hatalom s a jezsuiták visszahívása kér-
déseiben. Annál csendesebb képet nyújt a >Charitas« 
nevű kath. belmissziói egyesület, mely az idén Agosta 
városában ü'ésezett. A kath. egyház nagy szociális ereje 
és feladata képezi egyik főkérdését, a melynek megoldá-
sára az egyházi tekintély oltalma alatt hív föl minden 
pápás tényezőt Németországban. Főleg papok és nők annak 
tagjai, a kik a felebaráti szeretet munkásságában nagy 
tevékenységet fejtenek ki. Az ágostai gyűlésen több her-
cegnő is vett részt. A »Caritás« nevű német kath. bel-
missziói egyesületet Schmitz kölni c. püspök alapította 
400 taggal, kiknek száma ma 1300-ra emelkedett, és tag-
jaik közé több hercegnő, 8 püspök és 474 pap tartozik. 
Igazgatósága br. Freiburgban székel, a hol annak saját 
helyisége, nyomdája és könyvtára is van. Az ágostai 

gyűlés megvitatott tárgyai a búcsújárás, a kath. leányok 
nevelése és megmentése, az iskolát elhagyó ifjakról való 
gondoskodás s a belmisszió egyéb kérdéseit említették. 
Lám. a német pápás kátholicizmus már a csendes, de 
intenzív belmissziói munkásság terén is elhódította a pro-
testantizmus fegyvereit, sőt ujabban a trieri érsek egyik 
köriratában az imákkal és kegyhelyekkel való pápás vissza-
élés kérdésének szabályozására is törekszik. Ez épen a 
protestantizmus hatása a pápás katholicizmuson Német-
országon, mely mégis csak tanul, kissé meg is tisztul 
koronként, de felejteni és megtérni épolv kevéssé képes 
és alkalmas, mint maga az örök Róma és annak csalat-
kozhatatlan feje. 

A római egyház kötelékéből kiiépő francia papok 
részére 15 év óta van egy ú. n. »oeuvre des prétres*. 
A pozitív ev. ker. hit alapján két évvel azelőtt újból ala-
kították át. Az ev. egyház több lelkésze tagja az intézet elnök-
ségének, mely intézet célja a kilépett vagy abba belépő 
papoknak további kiképeztetése. Különösen az evangélisták 
kiképeztetésére igen nagy súlyt fektet ez intézet. Az intézet 
élén Comeloup, volt kath. pap áll, ki szerkeszti a »Le 
Prétre converti* cimű havi folyóiratot, s ki az evangé-
liumnak már igen sok derék hirdetőt nevelt. Ide tartozott 
Bourrier is, ki ma a ref. hiten van, és hasonlóan ev. 
társulatot alakított a korábbi pápás papokból. Reform-
gondolatait annak idején mi is közöltük, s »Le Christien 
f'ranqais* cimű lapja máig is virágzik. Bourrier abban a 
reményben él, hogy a jövőben a pápás egyház krízis elé 
kerül és igen sok papja fogja elhagyni annak kötelékét. 
Azokból akarná megalkotni azt a »jövő egyházát ' , a 
melynek garanciái szerinte »a tudomány és az erény*. 
Jól mondja azonban Luthardt lapja, hogy tudománynyal 
még soha senki sem reformálta Róma egyházát, hanem 
csakis az evangéliummal. De épen e tiszta evangéliumot 
nem tűri meg a maga kebelében, banem helvebe paga-
nisztikus és judaisztikus szertartásokkal és fantasztikus 
legendákkal elhomályosítja azt az egész vonalon. Róma, 
ha megtér, csak az evangéliumra térhet .át. Tudomány-
nyal és erényességgel nála mire sem mehetünk. Teháf 
Róma, vagy az evangélium, — ez legyen a jelszó! 

Lombroso és a bűnügy igen korszerű théma. Mint 
Luthardt lapjában olvasom, s e tekintetben ujabban a 
morálstatisztika is támogatja. Olaszországban 100 ezer 
lakosra esik 95, Spanyolországban 53, Portugáliában 25, 
Magyarországon 75, Ausztriában 25. Franciaországban és 
Belgiumban 18, Svéd és Norvégiában 13, Németországban 
és Angliában öt gyilkos gonosztevő. Érdekes itt a szem-
betűnő különbözet a kath. és prot. országok között. A 
magasabb erkölcsi és anyagi kultura itt is megtermi a maga 
gyümölcseit és élénk bizonyságot teszen az evangéliumnak 
világot meggyőző hatalmáról és erejéről. 

A német császár protektorátusa alatt álló Luther-
alap e napokban tette közzé az 1898. évről szóló jelen-
tését. a melyből megtudjuk, hogy ez alap jelenleg 20 fő-
és 192 fiókegyesületből áll. A központi egyletnek 245 ezer, 
a fiókegyleteknek 105 ezer márka alaptőkéje van. A mult 



évben 193 papi családot segélyezett 16 ezer, és 446 tanító 
családot 27 ezer márkával. Örömmel konstatáljuk e szá-
mokat, a melyek azt igazolják, hogy Németországban még 
igen élénk az érdeklődés legnagyobb fia és kitűnő refor-
mátora iránt. — Azt is örömmel regisztráljuk, hogy a 
Kálvin által egykoron lakott, de még 1706-ban lebontott 
és újonnan restaurált házat e napokban emléktáblával 
látták el, a melynek fehér márvány lapján ez a felirat 
olvasható: »ltt lakott Kálvin János 1543—1564-ig*. A 
genfi protestantizmus e tényében az ősi prot. kegyelet 
elismerésre méltó. Csak a mi reformátoraink emléke még 
mindig nagyobb figyelmet, élénkebb egyháztörténeti érzé-
ket és erősebb hitbuzgóságot és áldozatkészséget érde-
melne. 

A vasárnapi iskolák száma örvendetesen emelkedik. 
Németországban. 1898-ban Dalion főegyháyi tanácsos 
jelentése szerint volt 1647 vasárnapi iskola, amelyeknek 
tanítása a templomok és az iskolák között volt megosztva. 
460 ezer gyermek látogatta s 318 ezer tanító, illetve taní-
tónő végzi a vallásos oktatást. Angliában, mint Dalton 
kifejtette, 6-szor annyi a vasárnapi iskolák száma, mint 
Németországban, s ott még intenzivebb alakban is végzik 
a vallásos oktatást. A csoportrendszerű vasárnapi iskolák 
mellett még 4261 gyermekistentiszteletet is tartanak Német-
országban, a melyet 335 ezer gyermek látogat évenként. 

A lutheri bel- és külmissziói társulat Németország-
ban július 19-ikén tartotta 50 éves fennállásának jubileu-
mát Gunzenhausenben. Ez is egyike azoknak a német 
prot. egyesületeknek, a melyek igen buzgó munkásságot 
fejtenek ki az egész vonalon. Valóságos szemlét tartott 
a társulat a belmissziói tevékenység összes ágai s a kül-
misszió terrénumai felett. Annál fájdalmasabban esik kon-
statálnunk, hogy nálunk a belmissziói munkásság is még 
csak a kezdetnek kezdetén van, úgy hogy a külmisszióra 
még csak nem is gondolhatunk. Az evangélizáció a maga 
tág mezejével az a feladat, a melynek megoldása hazai 
prot. egyházunknak egyik önmaga iránt való legfontosabb 
joga és elodázhatatlan kötelessége. Mert ha addig élünk, 
míg »a honnak* élünk, e honban akkor élünk igazán, 
ha most és mindenkoron az evangéliumban és az evan-
géliumnak élünk. Ugy legyen 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

Hirek Olaszországból. 
Alig kell mondani, hogy a pápa Angolország vallási 

mozgalmában biztos jelét látja annak, hogy Anglia leg-
közelébb teljesen beleolvad a római egyházba. Erre vall 
azon levele, melyet a papságra készülő angol ifjűság részére 
alapított kollégiumhoz intézett. Az angolok —űgymond — 
mindinkább elfogadják a római egyház rítusát. Nem sokára 
magukévá teszik szent vallásunk lényegét. Az anglikán egy-
házban mai napság nagy hajlandóság mutatkozik a római 
katholicizmussal rokonszenvezés iránt s ez megerősít ama 
reményben, hogy Anglia bizonyosan beleolvad a római 
katholicizmusba. 

Megjegyzendő azonban, hogy az anglikán egyháznak 
3900 befolyásos tagja (köztük 30 főnemes, 50 a parlament 
tagja és 1300 a vallás szolgája) kérvényt nyújtott be a 
királynőhöz, hogy kímélje meg a nemzetet a papi járom 
újabb terheitől. E mellett is az olasz klerikális sajtó 
valósággal ujjong; az Unita Catolika március 14-én egy 
cikkében reményét fejezi ki az iránt, hogy rövid idő alatt 
egy nagyszerű politikai-vallási krizis fog előállani teljesen 
a római katolicizmus javára. Többek közt így i r : A katho-
likusok bizalommal várják ezt a napot. Áldják a Gond-
viselést, hogy Ausztria német államaiban a nemzeti fana-
tizmusszülte jelentéktelen veszteségeket az egyház csodá-
latos nyereségeivel kipótolja a szenteknek amaz ősrégi 
hazájában. Mindenesetre a legoptimisztikusabb felfogás, 
akár az egyház »jelentéktelen veszteségeit*, akár c s o d á -
latos nyereségeit* vettük figyelembe. 

Egy független napilap, a Gorriere della Sera, egészen 
más szemmel látja a dolgokat. A jövő megmutatja, hogy 
ennek van igaza. A rituálisták vakmerőségére célozva 
így í r : 

A bátorságban erő van, de ez magában nem elegendő, 
különösen olyan országban, mint Anglia, a hol minden 
egység érvényt tud szerezni, a hol a közügyben mindennek 
megosztását látjuk, a hol mindig éber a vallásos öntudat 
és a hol ebben a tekintetben félrevezetésről szó sem lehet. 
Ez az oka, hogy ez a krizis is ügy folyhat le, mint az 
1850/51-iki, tehát a nélkül, hogy Angliának nagy fájdal-
makat okozna és a Vatikánnak nagy örömöt szerezne. 

A pápáról levén szó, jelezzük, hogy a XXI. század 
első évét szent évnek nyilvánította. Emlékünkben él, hogy 
a zsidók minden ötvenedik évet megjubiláltak, a mikor 
a rabszolgákat felszabadították, az elkövetett bűnöket 
megbocsátották, az adósságokat törölték s a vagyont 
visszaadták előbbi tulajdonosaiknak. — Ezt az intéz-
ményt hozta szokásba a római egyház a szent év neve 
alatt. Vili. Bonifácius pápa kétségtelenül a zsidók jubi-
lálására gondolt, mikor ezt a szokást életbe léptette ; de 
a római egyház csak a bűnöket bocsátja meg összes 
híveinek. Az első szent év az 1300-dik volt, utoljára 
XII. Leo rendelt szent évet 1825-ben. A XXI-ik szent év 
a folyó év december 24-ével kezdődik és 1900. decem-
ber 24-én végződik. Ezt az teszi eredetivé, hogy a fő-
bűnöket Rómába zarándoklás nélkül is megbocsátja. A 
pápai bulla ezt mondja : 

Ezen jubileumi év folyama alatt az Úrban kegyel-
mesen teljes bűnbocsánatot adunk mindkét nembeli összes 
hívő keresztyéneknek, kik valóban megbánják, megvallják 
bűneiket és áldoznak, ha meg fogják látogatni Rómában 
a szent Péter és Pál, a lateránumi szent János és Szűz 
Mária Maggiore templomait, legalább egyszer naponta 
20 napon át megszakítás nélkül vagy megszakítva is, ha 
Rómaban maradnak. Ha zarándokok gyanánt érkeznek, 
legalább tíz napig kötelesek az említett templomokban 
ájtatoskodni, kérvén Istent, hogy terjeszsze az egyházat, 
pusztítsa el az eretnekeket, tegye egyetértővé a katholikus 
királyokat és adjon üdvösséget a keresztyén népnek. És 
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mivel megtörténhetik, hogy sokan jóakaratuk mellett sem 
teljesíthetik semmiképen vagy csak részben a fent elő-
írtakat, a mennyiben vagy megbetegesznek az útban, vagy 
más akadályozó körülmény jön közbe: jóakaratukra való 
tekintetből megengedjük, hogy ha valóban megbánják, 
meggyónják bűneiket és áldoznak, ők is részesüljenek 
ezen bűnbocsánatban ép úgy, mintha valóban megláto-
gatták volna ezeket a templomokat a jelzett napokon. 

Eszerint ő szentsége a protestánsok iránt is előzé-
kenységet hajlandó tanúsítani, a mennyiben az összes 
keresztyénekről beszél »orbis terrarum*. A szent atya 
merész felhívását azonban mi aligha veszszük figyelembe, 
mert nekünk mégis csak Annak bűnbocsátó kegyelme 
kell, ki azt mondá magáról, hogy »az ő vére minden 
bűneinkből megtisztít®. 

Említést tettem már egy ízben arról az egyházi 
mozgalomról, melynek Chieti és Borelló a színhelye.1 A 
mozgalom napról-napra erősödik, bár a plébánosok és 
misszionáriusaik nagy erőt fejtenek ki ellene. Chieti püs-
pöke kiátkozással fenyegeti azokat, a kik evangéliumi 
összejöveteleken részt vesznek, jegyzékbe veszik őket, 
azzal ijesztgetik, hogy az evangéliumi összejövetelekre 
2—2 frank fizetése mellett lehet elmenni, felbérelik az 
ifjúságot, hogy tüntetéssel zavarják azok istentiszteletét, 
a püspöki templomban minden vasárnap egy hitszónok 
dörög a protestánsok ellen. Ámde az új áttérők sem vissza-
fordúini, sem megsemmisülni nem hajlandók, ellenkezőleg 
szavaikkal s testeikkel propagandát csinálnak új hitük 
mellett. Az összejövetelek helyisége, mely körülbelül 70 
személyt tud befogadni, mindig megtelik, sőt elégtelennek 
bizonyul, beszereztek már egy jó harmoniumot és buz-
galommal tanulják az énekeket az új protestánsok. 

Borellóban minden tizenötödik nap istentiszteletet 
tartanak. Borelló Chietitől négy órányira van kocsin 
(vasúti összeköttetése még nincs). Ez a város egy sziklán 
fekszik, »hegyen épült városra* emlékeztet. A klérus itt 
is akadályokat igyekszik gördíteni az evangélium prédi-
kálása elé. Három jezsuita hittérítő foglalkozik azzal, hogy 
tizenöt napon át, naponta háromszor prédikálnak itt, a 
protestantizmus ellen 4 század óta irányuló összes váda-
kat hallatlan buzgalommal terjesztgetik. Az eredmény nem 
marad el, a szenvedély ki-kitör. De Borelló népe értelmét 
nem sokáig lehet félrevezetni és az evangélisták folytat-
ják hitük terjesztését, közbecsüléstől környezve. Egy 18 
éves fiatal ember, miután végighallgatott egy evangéliumi 
hitszónoklatot, kinyilvánította a protestantizmushoz csat-
lakozását. Egyik pajtása erre így felelt: »Nem teheted, 
nem tudsz olvasni*. Ebből látszik, hogy általános felfogás 
szerint tanulni kell ahhoz, hogy valaki evangélikus lehessen. 

Borellóban több protestáns vallási szertartás folyt 
le mind a legtökéletesebb rendben. Ennek oka Amerika. 

Abruzzában (itt esnek az említett városok) nagy a 
nyomor; a parasztság, hogy kifizethesse adósságait és némi 
jólétre tegyen szert, odahagyja hazáját és Északamerikába 

1 Lásd e lap 23 számát. 

megy szerencsét próbálni. Néhány évi munka után vissza-
tér hazájába, hozva magával kevés pénzt, némi angol 
műveltséget és . . . a protestánsok nagyrabecsülését. Gyak-
ran biblia van a zsebében és szeretettel nyilatkozik az 
evangélikus hitről. Ez azon lelkészeknek köszönhető, a 
kik az Egyesült-Államokban letelepült olaszok között mű-
ködnek s így közvetve krisztusi világosságot és életet 
visznek az anyaországba is. 

Kevéssel ezelőtt a valdensi evangélizáló társaság 
ügynöke, ki rendszerint vezeti a borellói istentiszteletet, 
fogságba jutott a Pietra-Terrassana vasúton, hol néhány 
traktátust már elosztott és egy nagy teremben terjesztette 
a meleget és világosságot. Elmondták neki, hogy többen 
elmentek Északamerikába, megszerezték a Szentírást s 

• mivel nem tudtak már bizalommal viseltetni sem papjaik 
iránt, sem a pápa vallása iránt, óhajtják olvasni és hallani 
az evangélium magyarázatát. Kijelentették, hogy ők is 
szeretnének csatlakozni a vallási mozgalomhoz. A legel-
szántabbak meg is vették a traktátusokat és készek ma 
gyarázni azoknak, a kik az evangélium ismeretében keve-
sebbre haladtak náluk. 

Az evangélizálásnak nagyon jól foly a munkája 
Speziában is, mely 33 éve tart. Egy angol lelkész : Clarké 
Eduárd indította meg az evangélizálást a saját költségén 
számos nehézség közepette. Istenes működése folytán 
több evangéliumi iskola nyílt meg úgy magában Speziá-
ban, mint környékén, Rebuccóban, Marolában, Campigliá-
ban, Pistoiában. 

Speziában van egy intézet 900 tanulóval s egy 
leány-árvaházzal, mely 32 árvát lát el élelemmel. Maro-
lában is van menhely lányok számára 17 gyermekkel. 
Rebucco, Marola és Campigíia evangélikus iskoláiban 339 
gyermek tanul, Pistoiában 54. 

Ebből kitűnik, hogy mily istenáldás lebeg e munka 
fölött. Speziában a methodisla misszió is tart fenn iskolát 
362 tanulóval. 

Ezeket az iskolákat Panizzi tanfelügyelő látogatja 
és irántuk benső érdeklődést mutat. 

Foránóban új munkamezőre találunk. Több mint 
két éve, Angelini lelkész ott templomot építtetett. Azóta 
a fanatikus katholikusok minden eszközzel ártani igyekez-
nek neki és az új áttérteknek. Bárha kis számmal van-
nak is, de elég erősek. Végre a Vatikánhoz fordúltak, 
hogy küldjön Foránóba egy ügyes papot, a ki az eret-
nekség ellen megvédje a katholicizmust. 

A Vatikán kérésüknek eleget téve, Pezzanit küldötte 
hozzájuk, a ki alig érkezett meg, mindent elkövetett a 
nép fanatizálására, bár az békés természetű. 

Oly sikerrel működött, hogy tíz városi tanácsost 
megnyert ügyének. De kevéssel előbb egy levelet kapott 
Angelini lelkész, mely őt Foránó »egyetlen jóltevőjé«-nek 
nevezi és felsorolja mindazt a jót, a mit ott cselekedett. 
Ezt 158 ember írta alá, többen a tanácsosok közül is-
Mit tesz a plébánus, hasonló okmány birtokában ? Vak-
merőséggel fizet és a legvilágosabban elferdített rágalma-
kat hoz forgalomba Angelini ellen. Csakhamar megjelennek 



a plébánus rágalmai, többször ismételve a La Vera Roma 
hasábjain. Angelini megérti tehát, hogy itt az ideje vé-
delmére kelni hivatala méltóságának és feljelenti vádlóit 
a bíráknak. 

A Christianisme után 
(Vége köv.) Lic. Rácz Kálmán. 

IRODALOM. 

** Megjelent a »Protes táns P a p « című lap XX-ik 
évfolyamának 7-ik száma, Lágler Sándor és Kálmán Dezső 
szerkesztésében Kölesden, következő tartalommal : Ujke-
nyéri ima. Tóth Istvántól. — Egyházközségek háztartása. 
Lágler Sándortól. — A keresztyénnek kötelessége az imád-
kozás. Pásztor Mihálytól. — Folyó viz. Csulak Zsigmondtól. 
— »Mester, én utánad megyek!« Gulyás Benőtől. — 
Jellemképek a bibliából. — Aratási úrvacsorai beszéd. 
Fekete Sándortól. Bocsor Lajostól. — Halotti ima. Gulyás 
Benőtől. —Törvények és rendeletek tára. Kund Sámueltól. 
— Irodalom. Tantó Jánostól. — Egyházi tiszti választások. 
— Papválasztások. — Halálozások. 

A lapra előfizethetni a szerkesztőknél egy évre 4 forint-
tal, félévre 2 forinttal, negyedévre 1 forinttal. — Kaphatók 
még régibb évfolyamokból teljes példányok, a XVII. 
évfolyamból azonban az 1., 2., 3-ik számok teljesen 
elfogytak. 

E G Y H Á Z . 

A budapesti evang. református egyház kérése 
a Kőbányán épülő református templon érdekében. A kőbá-
nyai református vallású polgárok — kik egyházilag a 
budapesti ev. ref. egyház részét képezik, — már az 1885 
évben maguk között mozgalmat indítottak azon célból, 
hogy Kőbányán református templomot építsenek. Ugyan-
akkor folyamodtak hozzánk is — a budapesti ev. ref. 
egyháztanácshoz, — hogy addig is, míg templomukat 
felépíthetnék, a Kőbányán megtelepült — akkor még csak 
6—7 száz — református részére imatermet béreltessünk 
és ünnepnapokon prédikátort küldjünk ki. Az egyháztanács 
tiszteletes Szabó Aladár budapesti vallástanárt rendelte 
ki Kőbányára, ki az első isteni tiszteletet 1885. év húsvét 
ünnepén tartotta meg s kinek hitbuzgó beszédére az ima-
terem kérdése is hamar megoldatott; ugyanis egy kicsiny, 
de lelkes sereg imaterem bérlésére — a rendes egyházi 
adón felül —- évenként mintegy 600 frtot ajánlott fel. 
Azóta Kőbánya, — eltekintve a mindenféle nemzetiségű 
bevándorlók özönétől, — a reformátusok tiz ezreit őrölte 
át magán, legnagyobb részben mint ideiglenes lakókat; 
de az egykori kicsiny, lelkes sereg nem veszett el, az 
imaterem bérletét — összesen közel 10 ezer frtra menő 
költséggel — mai napig fentartotta és munkálkodott abban, 
hogy a szülőföldeikről vándorútra kényszerült reformátusok 
közül sokan (ma már mintegy 3500 lélek) találjanak 

Kőbányán necsak ideiglenes lelki pihenést, hanem — mint 
igazi fiak és örökösök — állandóságot is. A kőbányai 
reformátusok — kulturális és hazafias missziójuk tudatában, 
— már 1895. évben nemcsak erejök szerinti, hanem erejök 
feletti áldozatokra vállalkoztak, csakhogy a millennium 
emlékére, a székesfőváros díszének megfelelő ref. templomot 
építhessenek ; de az erejök feletti terheket és nehézségeket, 
— a beállott mostoha üzleti viszonyok miatt — akkor 
elviselni és legyőzni nem lehetett. — Azonban Isten nem 
hagyta el az ő háza gyönyörűségét szomjúhozó lelkeket: 
rendelt újabb segítséget a székesfőváros hazafias közönsége 
az ő lelkes közgyűlése által, mely — azonkívül, hogy meg-
előzőleg templom-telket adott — a kőbányai ref. templom 
és paplak építésére 30 ezer forint újabb adományt szava-
zott meg és ezáltal a — mintegy 85 ezer frt. költségelő-
irányzattal építendő — kőbányai ref. templom és paplak 
építéséhez 1898. szeptember elején hozzá kezdhettünk s 
ugyanezen év folyamán a lelkészlakot — mely a templom 
teljes felépítéséig imaterem gyanánt fog szolgálni — tető 
alá vettük, a templom alapfalait és a torony falazatának 
egy részét felépítettük. Az építkezés összes költségeiből, 
még mintegy 20—25 ezer frt hiányzik ; mely összegnek 
a kőbányai hívek között leendő összegyűjtésére, illetve 
ezek újabb megterheltetésére annál kevésbé számíthatunk: 
mivel a mindnyájunk által ismert országos csapás — a 
sertésvész —- a kőbányai polgárok keresetforrásait min-
den téren érintette és apasztotta. Bizalommal fordulunk 

— a kőbányaiak nevében — a nagyközönséghez és külö-
nösen Budapest nemes szívű hazafias polgáraihoz, hogy 
a kinek szíve, szabad akaratja szerint, hajol az adásra: 
adjon abból, a mit Isten adott ; adjon azon tudatban, 
hogy jó helyre adta és azon reménységben, hogy Isten 
— a ki a jókedvű adakozót szereti — sokszorosan vissza-
fizeti. Az adományok nt. Pap Károly ref. lelkész úrhoz 
(Kálvin-tér 7. sz.) küldendők. Budapest, 1899. február 
havában. Szász Károly, püspök, I lelkész. Hegedűs Sándor, 
főgondnok. Dr. Beretzky Endre, helyi biz. elnök. Török 
József, s.-lelkész. 

I S K O L A . 

Értesítés. Az eperjesi ev. ker. kollégium főgimná-
ziumában az 1899/1900. tanévre szóló beiratások f. é. szep-
tember 1—3-án eszközöltetnek ; a beiratásokat megelőzőleg 
aug. 30. és 31. napjain tartatnak a felvételi, javító és 
esetleg magánvizsgálatok. Az előadások a főgimnáziumban 
szeptember 4-kén veszik kezdetöket. A kol). főgimnázium 
növendékei vallásfelekezeti különbség nélkül részsülhetnek 
a kollégium kebelében fennálló tápintézet kedvezményei-
ben: az ezekre nézve megállapított díjak, mindig félévenként 
értve, következők: ebéd és vacsoráért 31 frt, csupán ebédért 
19 frt. Ezen díjak félévenként előre fizetendők ; a díjakból 
elengedésnek is van helye. Van a kollégiumnál azonkívül 
számos alapítvány, melyekből évenként 5—65 frtos ösz-
töndíjak és prémiumok osztatnak a koll. növendékeinek; 



a mult iskolai évben 27 gimnáziumi tanuló részesült ezen 
ösztöndíjakban. Eperjesen, 1899. aug. havában. Az ep'r-
jesi ev. ker. kollégium főgimnáziumának igazgatója. 

Szathmáry síremlékének leleplezése. E hó 21-én 
10 órakor a kerepesi-úti temetőben Szathmáry György sír-
emléke előtt gyülekezett a tanítóság. Jelen volt_ a néhai 
miniszteri tanácsos gyászoló családja, Zsilinszky Mihály 
államtitkár, a kultuszminisztérium tiz tagú küldötsége, az 
Országos Bizottság, a Tanítók Kaszinója, az Eötvös-alap, 
a Budapesti Tanítótestület, a polgári iskolai és a tanító-
képzöintézeti tanárok, valamint a felekezeti tanítóegyesü-
letek kiküldöttei. 

Lakits Vendel, az országos bizottság elnöke, lépett 
a sirhoz és szép beszédben vázolta Szathmáry pályáját. 
Jellemezte, mint embert, mint az egyetemes gyűlések elnö-
két, mint országgyűlési képviselőt és mint fáradhatatlan 
hivatalnokot. Idézte em'ékezetes mondását, hogy: »Magyar-
országon minden ember csak magyar lehet s annak kel! 
lennie*. Az egyesületi élet fejlesztésével akart minden taní-
tót, működjék az bármely jellegű iskolában, a nemzeti 
műveltség szolgálatára megnyerni. A szónok így végezte 
szavait : 

»Felejthetetlen jó barátunk — úgymond — a ki 
egész életedet, nagy tehetségedet, minden erődet a hazá-
nak szentelted, midőn a magyar néptanítók képviseleté-
ben, a közoktatásügyi minisztérium főbb tisztviselői, egy-
kori tiszttársaid kíséretében, velük egyetértve, ez oltárnál 
megjelentünk, erős fogadást teszünk nyugvó porodnál is, 
hogy, bár elköltöztél közülünk s csak lelki szemeiddel 
nézesz ránk s kiséred figyelemmel munkásságunkat: Ígér-
jük. hogy a hazafias eszmék, miket életedben hirdettél, 
mindenkor lelkesíteni fognak bennünket s a te igéid, a 
te tanításod szerint fogunk élni és munkálkodni a magyar 
nemzet, a magyar haza boldogságáéit. És most hulljon 
le a lepel az oltárkőről, melyet érdemeidért, hálánk és 
kegyeletünk jeléül emelt neked a magyar tanítóság; hadd 
lássák a lelkes magyar néptanítók a hálának, egyetértés-
nek és kegyeletnek e mégható jelét, mely a te érdemeidet 
s irántad örökké tartó hálánkat, szeretetünket hirdeti. 

A gránitból készült magas sírkőnek ez a fölirása : 
Szathmáry György, 1845—1898. A nemzeti állam és 
népoktatás bajnokának közadakozásból a magyar nép-
tanítók. 

E G Y E S Ü L E T . 
Országos tan í tógyű lés . A református tánítógyűlés-

nek csak előértekezlete volt Budapesten, melyet Komárom-
ban követ a tulajdonképeni közgyűlés 

Az előértekezleten a következőkben állapodtak meg: 
A közgyűlés Komáromban tartandó munkája előtt meg-

tekintik Komárom látnivalóit., megkoszorúzzák Klapka szob-
rát és Jókai szülőházát. 

A közgyűlés programmja e z : 
1. Antal Gábor püspök beszéde 

2. Iskolai vallástanítás az énekben; előadja Szalóky 
Dániel. 

3. Arany Bálint (Rinya-Ujlak, Somogy) előadása a 
nyugdíjtörvény és a kántori fizetés tárgyában következő-
ket javasol ja : 

»Készítsen az orsz. ref. tanító-egyesület egy föliratot 
a főtiszt, konventhez, melyben világosan föltárván a hely-
zetet s rámutatva nemcsak a felekezeti tanítókat, de 
magát az anzaszentegyházat is fenyegető veszedelemre, 
figyelmeztesse a konventet, hogy egész erkölcsi erejével 
hasson oda, hogy a törvényekkel ellentétes, a hitfeleke-
zetek és tanítóik igazi érdekeit mélyen és méltatlanul 
sértő, de a törvényhozás és a törvény méltóságát is rom-
boló miniszteri rendelet (1893. évi 29751. sz.) mielőbb 
hatályon kivül helyeztessék és a szentesített törvény betűit 
végrehajtsák. 

Sérelmes és törvényellenes különösen, hogy a taní-
tói földek értékének csak kataszteri jövedelmi értéke 
számít a nyugdíjba, továbbá, hogy a kántori fizetés ott, 
hol az állam érdeke úgy kívánja, elvétetik a tanítói fize-
téstől (1893. évi XXVI. t.-c. 8. §.) s ott, a hol az ellenkező 
az állam érdeke, ott a tanítói fizetéshez ragasztják (1868. 
évi XXXVIII. t.-c. 141. §.)« 

4. »Az osztott népiskola tanterve és a református 
iskolák« cimén Vincze József fog értekezni. 

5. Végül a zsinati memorandum tárgyában Simon 
Károly terjeszt elő javaslatot. Eszerint a tanítók mellőz-
tetését panaszolják az egyházi önkormányzat terén és a 
szakkérdésekben is és anyagi helyzetük tarthatatlanságát. 

A komáromi gyűlésről sajnos, még tudósítást nem 
kaptunk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Ő Felsége Kármán Pál torzsai 

ev. ref. lelkész és kiérdemült esperesnek, az egyház terén 
szerzett érdemei elismeréseül a Ferenc József-rend lovag-
keresztjét adományozta. 

* Iskola i hírek. A hold-utcai ref. elemi fiú- és 
leányiskolában (Hold-utca 17.) a beirás augusztus 30-án 
és 31-én délelőtt és délután lesz. 

* Alapí tvány . Az erdőszádai ev. ref. leányegyház 
közönsége közadakozásból Gergely Károly nevére egy 
alapítványt tett, melynek kamatait az általa felállított 
iskola jó tanuló növendékei közt fogják évenként jutal-
mul kiosztani. 

* Gimnáz ium Cegléden. Az Alföldnek ebben a 
nagy városában ebben az iskolai évben megnyílik a gim-
názium, a melyet a Dobos-fále alapítványból létesített a 
város nagy áldozatok árán és állami segítséggel. Szep-
tember elsején már megnyitják az első osztályt s bezár-
ják a polgári iskola első osztályát s a mint az egyiket 
fokozatosan fejlesztik, szüntetik meg a másikat. 

* A gyermekvédelem módja. Mugyary Gyula 
szolnoki tanító, a »Tiszavidéki Hirlap« volt szerkesztője, 
érdekes indítványt terjesztett be a gyermekvédő kon-
gresszus előkészítő bizottságához. Azt indítványozta, hogy 



a jobbmódu családokhoz, a kiknek nincsenek gyermekeik, 
intézzenek fölhívást, hogy árvagyermekeket fogadjanak 
örökbe és neveljék föl őket, mint fiukat vagy leányukat. 
Ily módon lehetne igazán pótolni az elhagyatott gyermek 
nagy veszteségét. 

* A misko lc i ev. ref. f ő g i m n á z i u m új épületének 
f. é. szeptember hó 17-én delelőtt 11 órakor tartandó 
felavató ünnepélyére, az érdeklődőket tisztelettel meghívja 
Miskolcon, 1899. augusztus havában. Az ev. ref. egyház. — 
Az ünnepély sorrendje: Reggel 9 órakor az ú j t e m p l o m -
ban tartandó isteni tiszteleten Gsik Dániel főgimn. ref. 
vallástanár alkalmi egyházi beszédet intéz a tanári karhoz 
és a tanuló ifjúsághoz. Délelőtt 11 órára a meghívott ven-
dégek és a közönség a tanintézet tornatermében összegyűl-
vén : a miskolci daláregylet éneke után Kun Bertalan 
püspök úr felavató-imát mond s az imádságot a dalár-
egylet éneke követi. Az egyház részéről Mikuleczky István 
főgondnok, az igazgató-tanács részéről Soltész Nagy Albert 
elnök, a tanári kar részéről dr. Kovács Gábor igazgató 
tartanak beszédet. Végül a Himnusz közös eléneklése után 
a tanintézet helyiségei s gyűjteményei szemléltetnek meg. 
Délután t órakor közebéd lesz, melyre jegyek szeptember 
16-án estig az igazgatói hivatalban válthatók. Tisztelettel 
kérjük a meghívott testületeket, hogy küldötteiket s azok 
számát az igazgatóval legyenek szívesek előre tudatni, hogy 
a vidékiek elszállásolásáról, az ünnepély helyén részükre 
feltartott ülőhelyekről gondoskodhassunk, mert csak meg-
határozott számú bemeneti jegyek fognak az ünnepélyre 
kiosztatni. 

* A g y e r m e k v é d e l m i kiá l l í tás . A gyermekvédelmi 
kiállításra egyre érdekesebb tárgyak érkeznek a külföld-
ről és a vidékről. Ma kezdte meg az igazságügyminisz-
térium is a maga osztályának a berendezését. Föltűnést 
fog kelteni az államrendőrség {kiállítása, a mely festmé-
nyekkel és fotográfiákkal fogja a gyermekvédelmi kiállítás 
gazdagságát emelni. Tanulságos lesz az északamerikai 
Egyesült-Államokból bejelentett intézetek csoportja is. Az 
egyik egy nagyszabású kézügyességi iskola, mely az ottani 
növendékek készítményeiből nagy kollekciót küldött be, a 
másik Massachusetts egyik háztartási iskolája. Nagyon 
szép lesz a sepsi-szt-györgyi fiú-árvaháznak és a gyer-
mekkórházak kiállítása is. Ez utóbbi kiállításban az ország 
minden kórháza és gyermek-szanatóriuma résztvesz. A 
Nagypénteki Ref. Társaság bejelentette, hogy kiállítja 
annak az épületnek a tervrajzát is, a melyet az elzüllött 
gyermekek otthonául a Kamara-erdőben építtet. A kiállítás 
elnöksége gondoskodni kiván arról is, hogy magyar, fran-
cia és német nyelven szerkesztett katalógust adhasson a 
kiállítás látogatóinak. A kiállítás szeztember 13-án délben 
a kongresszus előkészítő bizottsága, tagjai és meghívott 
vendégek jelenlétében nyilik meg. A megnyitásra magát 
a kongresszus védőjét, József kir. herceget kérik föl. 

* A folyó évi a u g u s z t u s hó 27-én, délelőtt 10 órakor, 
Nagy-Szalontán, a Toldi-téren tartandó ünnepély műsora : 
1. tíymnus. Előadja a nagyszalontai dalárda. 2. Megnyitó. 
Tartja Széli Kálmán, e. elnök. 3. Alkalmi költemény Lévay 

Józseftől. 4. Alkalmi beszéd. Tartja Rádl Ödön, a nagy-
váradi »Szigligeti-társaság « elnöke. 5. Alkalmi dal. Költő 
Kálmántól (dallama Arany Jánostól). Előadja a nagysza-
lontai dalárda. 6. Üdvözlő szó : a) A Magyar Tud. Aka-
démia nevében Szász Károly, b) A Kisfaludy-társaság 
nevében Gyulai Pál. c) A Petőfi-társaság nevében 
7. Szózat. Előadja a nagyszalontai dalárda. Az Arany-
szobák megnézése. Egy órakor közebéd a »Népkerti ven-
déglődben. Egy teríték ára 2 frt. Estve 8 órakor szini-
elöadással kapcsolatos táncmulatság ugyanott, az Arany-
Emlék-alap javára. Személy-jegy 1 frt, család-jegy 2 frt. 

* Új e v a n g é l i k u s templom. A szabadkai ágostai 
evangélikus hitközség új templomának alapkövét tegnap 
tették le nagy ünnepséggel. Az ünnepségen egyházi részről 
Fanler G. és Korosny Emil lelkészek vettek részt, a világiak 
részéről Nóvák József dr. 

* A S á r o s p a t a k i Irodalmi Kör egy népiskolai 
»Földrajz* készítésére pályázatot hirdet. E munka a nép-
iskolai Tantervhez alkalmazkodva készítendő. A pálya-
munka beadási határideje 1900. szeptember 1. A pálya-
munka idegen kézzel írva, lapszámozva adandó be. A 
munka díjazása a kör Alapszabályai szerint történik. A 
ki e munka megírására vállalkozik, szándékáról a másod-
elnököt szeptember 30-ig jelige alatt, éstesítse. Ha e napig 
pályázó nem akad, megbízás útján fodja a Kör a munkát 
elkészíttetni. Sárospatak, 1899. augusztus 19. Makláry 
Pap Miklós, másodelnök. 

* Meghivó. A belső-somogyi ev. ref. egyházmegye, 
a dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése alkalmával, 
1899. évi szeptember hó 14-én főgimnáziumának százéves 
és az intézet új épületének felavató ünnepségét tartja Csur-
gón. Az ünnepség sorrendje: 1. A dunántuli ev. ref. egy-
házkerület megalakuló gyűlése a főgimn. új épületének 
rajztermében reggel 8 órakor. 2. Isteni tisztelet az ev. ref. 
templomban 9 órakor. A beszédet tartja Barakonyi Kristóf 
belső-somogyi ev. ref. esperes. Énekel a főgimn. énekkar. 
3. Az újépületben 10 órakor: Himnusz. Előadja a főgimn. 
énekkar. 4. Alkalmi beszéd. Tartja Vida Károly dr., az 
intézet igazgatója. 5. Emlékbeszéd Soltra Alajos felett. 
Tartja Baksay Sándor, a solti ev. ref. egyházmegye esperese. 
6. Oda. Irta és szavalja Horváth József dr., az intézet 
tanára. 7. Szózat. Előadja a főgimn. énekkar. 

* A Mensa Akademica pályázatai. A Mensa 
Akademica-egyesület a jövő iskolai évre most adta ki a 
pályázati hirdetést. A jövő évben megüresedik száz ingye-
nes, illetőleg féldíjas ebédhely, a melyeket a választmány 
tölt be. A kérvényeket az elnökséghez kell címezni. Bojári 
Vigyázó Sándor gróf négy ingyenes ebéd- és vacsorahelyet 
tölt be. E helyekre csak keresztény tudomány-egyetemi 
hallgatók pályázhatnak a gróf nevére címzett s az egyesület 
helyiségébe küldött folyamodással. Budapest főváros, Sza-
badka, Szatmár-Németi, Pozsony városok, Trencsén, Toron-
tál, Ung és Háromszékmegyék egy-egy ingyenes ebéd- és 
vecsorasegítségre szóló alapítványi helye is megüresedik. 
E helyeket az illető városok polgármestere és a megyék 
alispánja tölti be. A folyamodást az illető törvényhatóság-



hoz címezve, az illetékesség világos megjelölésével az 
egyesületnek kell beadni. A kérvények bélyegtelenek, az 
elsőéveseknek érettségi bizonyítványt, a többieknek indexet, 
vagy indexmásolatot és szegénységi bizonyítványt kell 
mellékelniök a folyamodáshoz. A beadás határideje szep-
tember 12-ike. Akiknek százötven forinton felül való 
ösztöndíjuk van, az alapszabályok értelmében nem kap-
hatnak segítséget 

* Sz ives kérelem. »A pozsonyi vértörvényszék 
áldozatai 1674-ben« című munka tisztelt előfizetőihez és 
megrendelőihez. Minthogy említett műl-ső füzete 1889-ben 
jelent meg, a Il-dik füzet pedig a jelen évben kerülhetett 
ki sajtó alól, most is csak egy áldozatkész buzgó úrnő, 
özv. Kovács Ferencné ő nagysága segélynyújtásával, úgy 
hogy a gályarabok nemcsak életökben értek meg egy 
gyászévtizedet (1671—1681), hanem emlékezetüknek is át 
kellett szenvedni egy gyászévtizedet (1889—18ví9), mély 
tisztelettel felkérem azon tisztelt előfizetőimet és megren-
delőimet, kik az első tüzet megjelenésekor mindakét füzetre 
előfizettek és így a II-dik füzetre is igényt tartanak, de 
még eddig lakásváltoztatás miatt a II-dik füzetet nem 
küldhettem meg, vagy némelyikőjöknek megküldtem előbbi 
illetőleg akkori lakhelyökre, de onnan a könyv visszajött, 
— hogy mostani lakhelyöket velem tudatni méltóztassanak, 
hogy így a II-dik füzetet is megküldhessem részökre. 
Egyűttal tisztelettel tudatom, hogy az I-ső füzetből már 
csak 32 példány van, a II-dik füzetből azonban (mely 
500 példányban nyomatott) még 300 példány áll a tisz-
telt megrendelők rendelkezésére. Kegyes pártfogásért ese-
dezve, vagyok kitűnő tisztelettel Szapáryfalván, 1899. évi 
augusztus 21-én Rács Károly, ev. ref. lelkipásztor. 

GYÁ S Z R ÓVAT. 
f Igaz részvéttel vettük az alábbi gyászjelentést. »A 

nagybányai ev. ref. egyház gyászbaborultan a legmélyebb 
fájdalommal jelenti szeretett lelkészének nagy tiszteletű 
Gergely Károly urnák, a nagybányai egyházmegye főjegy-
zőjének, a tiszántúli egyházkerület képviselőjének, Nagy-
bánya város képviselőtestülete választott tagjának, Krassó 
község díszpolgárának, Tivadar és Krassó községek volt 
lelkészének, a szatmári ev. ref. gimnázium, majd a deb-
receni ev. ref. főiskola volt tanárának folyó hó 17-én, dél-
után fél három órakor történt gyászos elhunytát. Nagy-
bányán, 1899. évi augusztus 17. A nagybányai ev. ref. 
egyház tanácsa. Az igaznak emlékezete áldott.* A ki nyu-
galmat ád az Ő szolgáinak vigasztalja meg a szomoro-
dott sziveket I 

Pályázati hirdetmény. 
Az iglói ág. h. ev. államilag segélyezett főgimná-

ziumban az 1899/ 1900-ik tanév kezdetén az iglói ág. hitv. 
ev. egyházközség, mint fentartóhatóság által választás 

utján betöltendő rendes, esetleg helyettes tanári állásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen tanári állásra pályázhatnak oly ág. h. evang. 
vagy ev. ref. vallású tanárok vagy tánárjelöltek, kik a 
magyar nyelv és irodalomból és egy másik gimnáziumi 
tantárgyból nyertek vagy nyerni akarnak középiskolai 
tanári képesítést. 

A rendes tanár javadalmazása 1200 frt fizetés, 
mely az állammal kötött szerződés értelmében 1400 és 
1600 forintra emelkedhetik; az iglói főgimnáziumban töl-
tött szolgálati évek után számított, legfeljebb öt, 100 frtos 
működési pótlék és 200 frtos lakbér. 

A helyettes tanár javadalmazása 800 forint. 
A megválasztott tanár jogos és köteles tagja az 

1894. évi XXVII. t.-c. alapján létesített országos tanári 
nyugdíjintézetnek. 

A véglegesen alkalmazott pályázók véglegesen, egyéb-
ként egy próbaévre lesznek alkalmazva. 

A szükséges okmányokkal felszerelt folyamodványok 
1899. évi szeptember 5 :ig alulírott egyházfelügyelőnél nyúj-
tandók be. 

Iglón, 1899. augusztus hóban. 

Topscher György, 
egyházfelügyelő. 

Református Kis Káté 
cím alatt az »Okor - szigetvidéki ref. egyh. Értekezlet« 
nyilvános pályázat útján oly vallástani kézikönyvet készít-
tetett, melyből Szórványokban idegen hitfelekezetek közé 
ékelt hitrokonaink gyermekei tanító nélkül, önszor-
galmuk útján sajátíthassák el sz. vallásunk legfőbb igaz-
ságait, a legszükségesebb imákat, sőt abból a konfirmá-
cióra is kellően előkészülhessenek. 

A jutalmazott művet a bíráló bizottságon kivül 
főt. Szász Károly püspök és Fi ló Lajos urak is a kitű-
zött célnak megfelelőnek találván, az kiadatott s több 
100 példányban ment forgalomba. 

A gömöri leik. értekezlet (^Sárospataki L.« 310. I.) 
tagjainak: »a szórványok használatára melegen ajánlja«. 
A egyházi sajtó is kedvezően fogadván, minél szélesebb 
körű elterjedése kívánatos. 

A 75 lapra (6 évfolyam) terjedő mű ára kötve 
csak 14 kr. s kapható Farkas Emil ref. lelkésznél 
Nagy-Peterd (Baranya m. p. h.), ki egyes példányokat 
17 kr. beküldése ellen, valamint 50 példánynál többet 
bérmentve küld, kevesebb példányért a megfelelő portó 
az árral együtt beküldendő. 

Megrendelhető könyvárusi úton is Kókainál Buda-
pesten. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség : 

LX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

K i a d ó - l i i v a t a l : 
Hornyánszhy 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 : 
I I 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 20 kr. 

Irodalmi Társaságunk debreceni gyűléséhez. 
Kedvező auspic iumok között indulva, min-

den oldalról gondosan előkészítve, népesnek és 
é rdekesnek ígérkezik a MPIT. debreceni gyűlése. 
Népesebbnek , mint a mul t évi kolozsvári, vagy 
a k á r a tavalyelőtt i pápai . A T á r s a s á g vezetői 
vál tozatos ós é rdekes p rog rammot állí tottak össze: 
a kálvinista nagy templomban egyik l u t h e r á n u s 
püspök kér á ldást a t á r su la t működésé r e s egyik 
pesti theologiai professzor h i rdet i az Isten igéjét ; 
a gyű lés t e remben a m. kereskede lmi miniszter, 
mint társula t i másodelnök, válaszol a debreceni 
kollégium és város s a t iszántúli egyházkerü le t 
hivatalfői által to lmácsolandó üdvözle t re ; a deb-
receni theol. akadémia egyik leghí resebb t aná ra 
ama nemzeti és ku l tu rá l i s ha tásokról ér tekezik, 
melyeket a p ro tes t an t i zmus e hazában kifejtett 
és kifejteni hivatva van, míg a r e fo rmá tus papság 
egyik legtehetségesebb költő-tagja vallásos lant-
jával készül nemesí teni és t e rmékenyí ten i lel-
keinket . A tagok közgyűlésén is t anu lságosnak 
ígérkezik a tanácskozás. E mellett a házigazdai 
t isztet végző testületek magyaros vendégszere-
tettel készülnek fogadni az i l lustris vendégeket . 
A kereskedelmi minisz tér ium vasút i kedvezmé-
nyes jegyek engedélyezésével mozdít ja elő a 
T á r s a s á g kul turá l i s törekvései t . 

Ezek a je lek azt muta t ják , hogy a debreceni 
gyűlés külsőleg fényes, kere te iben gazdag, lefo-
lyásában érdekes , sőt ta lán impozáns lesz. 

Ámde nem ez fődolog. Mi azt szeretnők, 
ha T á r s a s á g u n k debreceni gyűlése ethikai mozza-
na tokban is gazdag, nagyon gazdag lenne. Mi 
azt szeretnők, ha e gyűlés a lkalmából Társa-
ságunk szellemi és anyagi erősödés t nyerne az 
őserőkben gazdag Debrecen és Tiszántúl egy-
házi köreiből. Mi azt óha j t anánk , hogy az a nagy 
és gazdag alföldi p ro tes tan t izmus , mely eddig 
távol t a r to t t a magát, most sa já t körében közve-
te t lenül és vezetőiben személyesen is megismerve 

a társuta to t , tömeges erkölcsi és anyagi támo-
ga tásába venné a MPIT. nemes és fontos cél-
jait. Mi azt k ívánnánk, hogy a t á r su la t alapí-
t á sakor t ámad t idegenkedés tel jesen és végleg 
megszűnjék s a debreceni és t iszántúli egyházi 
körök az ő számuknak és sú lyoknak megfelelő 
anyagi és erkölcsi é rvényesü lés re t ö r ekednének 
a t á r su la tban . A tíz év előtti elhiclegülésnek 
eddig is sok ká rá t vallot ta mind a Társaság , 
mind maga a közegyház, melyeknek szellemi és 
irodalmi munkásságán nagyon meglátszot t az 
egyet nem é r tés sorvasztó meddősége . Milyen 
más világ, milyen más élet lenne közegyházunk-
ban, ha e lappangó, lekötött erők egy szívvel-
lélekkel á l lanának munka - so rba szere te t t köz-
egyházunk meze jén! Va jha ez a mostani gyűlés, 
feledés fátyolát vetve a sa jnos fé l reér tések miat t 
meddő múl t ra , a békés, a munkás , az áldások-
ban gazdag jövőnek lenne korszakos kezdete 1 

Ám hogy ez a jövő olyan legyen, a minő-
nek a p ro tes tan t i zmus minden hű fia óhaj t ja , 
az a jó Isten segítő kegyelme mellett főleg mi-
tőlünk, emberek tő l függ. Tegyük félre azokat, a 
melyek elválasztanak és egyesül jünk abban, a mi 
fő és minden t befoglaló : az igazi keresztyén hitbuz-
góságban . Sok felől os t romolt szent h i tünk igaz 
evangél iumi val lásunk, kegyet lenül megviselt anya-
szentegyházunk közös védelme ós együt tes épí tése 
elég nagy munkamezőt , elég védeni ós építeni 
valót nyúj t ar ra , hogy e közös te rü le ten békésen 
kezet fogjunk, se rény k ö z m u n k á r a buzdul junk 
s a ránk bizott erkölcsi és anyagi t a l en tumoka t 
ne engedjük gyümölcsözet lenül hevern i . Ne feled-
jük korunk nagy tör téne t i tanulságát , hogy a 
XIX. században csak a munkás , a búzgó egyhá-
zaknak ós in tézményeknek áll a v i l ág ; ott az 
oktató példa a SZÍVÓS r o m a n i z m u s b a n és a fü rge 
szektákban. Az álmos, az e lernyedt , a közönyös 
egyházak csak so rvadnak és összóbb-összébb 
zsugorodnak . A legszebb eszme, a l egüdvösebb 
terv is csak holt ige ós papír- intézmény, ha lel-



kes apostolokban és öntudatos munkásokban 
testet nem ölt. A szunnyadó erőket eleven erőkké, 
éltető erőkké csak élő hi tbuzgóság teheti az 
egyházban. Az egyének fölbuzdulásán, az erők 
megeleveneclósón fordul meg korunk nagy egy-
házi kérdése . 

Ennek az eleven erőnek megnövekedéséér t 
ós erkölcsi erélylyó fejlődéséért essék az esdő 
imádság és buzdító ige a közgyűlési istentiszte-
leten. Ennek az erőnek működési módját és esz-
közeit fejtegessék a közgyűlési beszédek és fel-
olvasások ; ennek az erőnek éltető erejét szívják 
be ós vigyék magokkal a társulat i tagok ós 
vendégek. Akkor a MPIT. debreceni gyűlése 
erkölcsi mozzanatokban és ha tásokban is gaz-
dag s a nagyobb virágzás, az igazi föllendü-
lés kezdete lesz a társulat tör ténetében. Akkor 
a Társaság tevékeny tagokban megszaporodva, 
közönyös tagjaiban megelevenedve, erkölcsi ós 
anyagi erőiben megnövekedve, ható erőkben és 
eszközökben gazdagon ós azzal az édes emlék-
kel térne vissza székhelyére, hogy 1888-ban 
Budapes ten születtem, de 1899-ben Debrecenben 
újjászülettem. 

Adja Isten, hogy így legyen. 
Sz. F. 

Minő auspieiumok alatt nyílik meg az új 
iskolai esztendő? 

Tudjuk , hogy a római államóletben főfon-
tosságuak voltak az auspieiumok. Semmi fon-
tosabb állami és társadalmi dolog vagy kezde-
ményezés nem törtónt a nélkül, hogy az auspi-
eiumok vagy a madarak megfigyeléséből vett 
jelenségek által az istenek akara tá t meg ne 
kérdezték volna. Ugycle, minthogy az ilyen auspi-
ciumokat az állam nevében csak a főtisztviselők 
ta r tha t ták az e r re rendel t augurok vagy jós-
papok közvetítésével : igen természetes, hogy az 
auspieiumok egyszersmind az állami s ezzel együtt 
az egyházi fötisztviselöket, illetőleg azok hatásköreit 
és működéseiket is jelentették. Es az auspiciumok-
nak épen ezen utóbbi ér telmezése szolgáltatott 
nekem okot arra , hogy cikkem címéül ne vegyem 
se az »előjelekc( vagy »előjelenségekc(, se a 
»kilátások« szótári kitételét, hanem marad jak 
meg ezúttal a fogalmat híven kifejező eredeti 
szónál — bármennyi re rokonszenvezem is más-
különben a »csak magyarosan« jelszavú törek-
vésekkel. 

E szerint tehát minő auspiciumaink vannak 
a már beállott új iskolai esztendőben ? Azaz : 
minő reményeink s kilátásaink vannak mind a 
folyamatban levő dolgok intézésénél, mind külö-
nösen a dolgok főintézőire nézve a tekintetben, 

hogy a teljes siker minden vonalon beálljon 
úgy a közeli, mint a távoli célok kitűzésénél ? 
E r re a kérdésre a feleletet mindjár t meg is 
adhat juk , t. i. h o g y : jó auspieiumok alatt indul 
az új iskolai esztendő! Ezt az állítást ezelőtt csak 
három évvel is nem merte volna senki ily hatá-
rozott a lakban kijelenteni ; az azelőtti években 
meg épen kockáztatot t vállalat lett volna ilyes-
mire vetemedni. Az elmúlt esztendő azonban 
— hála Is tennek — annyira megérlel te a min-
dennemű iskolai viszonyok közé az utóbbi évek-
ben ültetet t magvakat , hogy most már a dús ter-
mésekre való kecsegtető kilátások el nem marad-
hatnak . . . 

Azt mondja Aeneas (Verg. IV. 340. s. köv.): 
»Hogy ha az Eg az én független elhatározásom 
szerint engedné él temet vezetni s ügyeimet saját 
kényem szerint rendezni : akkor először is Troia 
városát ós kedvesim omladékai t gondoznám ; 
akkor P r i a m u s magas vára fény lene s egy új 
P e r g a m u m o t raknék le tevékeny kezemmel el-
nyomott honfiaim számára. De most Apolló a 
nagy Itália elfoglalására küldet. Ezt mondhatná 
más szavakkal Wlassics is, a kinek kezébe a 
közoktatásügy impériuma a fennálló törvények ós 
a lkotmányunk keretében ez idő szerint összpon-
tosul. Mátyás ki rá lyunk dicső ura lkodása után, a 
magyar P e r g a m u m n a k Mohácsnál tör tént meg-
döntésével, a művelődésünkre azóta csaknem 
mindig veszteséggel já r t negyedfél száz eszten-
dőt senkinek s így közoktatásunk vezérének sincs 
ha ta lmában visszaállítani. Azért Apollónak, illetve 
a magyarok Is tenének segítségével elég, ha most 
a »nagy Itáliára« : a kul turai lag előhaladott , 
nyugoti nemzetek megközelítésére fordít juk minden 
gondja inkat és törekvéseinket — ha már azon 
népek civilizációját túl nem szárnyalhat juk ! 

S mint Aeneasnak ós társa inak La t iumba 
való hatolásánál : Wlass icsnak és társainak is 
— kik közé joggal számíthat juk pro tes táns fele-
kezetünk főhatóságait is — mennyi akadály-
lyal kell a nagy célnál szembeszállani? Egyfelől 
a mil i tar izmusra fordítani szokott milliókkal szem-
ben szűkösen ki-kijutó közoktatásügyi költség-
vetés (holott a szellem-erkölcsi hadviseléshez is 
a »nervus r e rum ge rendarum« a pénz). Másfelől 
az u l t ramontan izmus féltékenysége, a nemzeti-
ségek gyanakvása , keleti fa junknak még sok 
tekinte tben közönbössége stb. mindmeganynyi 
szirtek ós zátonyok, Scyllák ós Charybdisek köz. 
okta tásunk hajójára nézve. 

De, hogy az óhaj tot t róvpar t ra el jutunk, jó 
auspic iumunk Wlass icsnak eddigi közoktatás-
ügyi politikája. Mi »tanférfiak«, kik az a lkotmány 
visszaállítása utáni korszakban már hosszabb idő 
óta állunk a magyar tanügy szolgálatában akár 



felekezeti, akár községi, akár állami fizetéssel, leg-
inkább mi tudjuk kellőleg mérlegelni a mai helyze-
tet s illetőleg mi tudha t juk a közoktatásügy meze-
jén a mait összehasonlítani a múlttal. Es elmond-
hat juk, hogy a kul tuszminiszter u ré az é rdem 
oroszlánrésze, a miért most három éve, 1896-ban 
— a mely időre fennebb még hivatkoztunk — 
a három évtizeden keresztül a tanügy terén 
lakozott »tohu-vabohu«-ból, a tanügyi chaos-ból 
megteremtette azt a » v i l á g o t m e l y n e k »hat napi« 
tökéletességeihez a különféle intézményekben, 
a lkotásokban és rendele tekben az alapok egyre-
egyre rakatnak. Raka tnak pedig nem elhamar-
kodva, hanem körü l tek in tően ; nem egyszerre, 
rohamosan, hanem szétválasztva és bizonyos 
közökben — a mint a közszükség kívánja. 

Válaszszunk egy nyugvópontot, melyen 
részint visszatekintve, részint előre nézve egy 
kis szemlót ta r tha tunk, hogy a mondot tak után 
beigazolva legyen, hogy csakugyan jó auspiciu-
mok alatt indul meg az új iskolai esztendő. A 
mil lenniumkor a közoktatásügyi kormány védő-
pajzsa alatt tar tot t országos tanügyi kongresz-
szus, miután a tűrhete t len helyzetet leplezetlenül 
fel tárta s a jövő feladatait mintegy körvonalozta : 
a miniszter azonnal a cselekvés te ré re lépett. 
Mindjárt azon év őszén mindenekelőt t halottai-
ból fel támasztotta s illetőleg új szervezetbe öntöt te 
az orsz. közoktatásügyi tanácsot, hogy ez mintegy 
központi szerve legyen a miniszter s általában 
a közoktatási kormány kifelé ható működésének. 
Azután elrendel te tet t és munkála tba vétetet t a 
tantér vrevizio, még pedig először a középiskolai, 
azután r end re vagy párhuzamban a többi, külön-
féle ágazatit iskolák tantervei ós szervezetei (ú. m. 
a nép-, polgári felsőbb leányiskolák, tanító- ós taní-
tónőkópzők, alsó ós felső kereskedelmi, ismétlő-, 
gazdasági-, ipar- ós más szakiskoláké). Nem ma-
radtak el a főiskolák, ú. m. az egyetemek szor-
galmi ideje ós a viclóki jogakadémiák vizsgálati ós 
taní tásrendszerei . Újból szerveztetet t az állat-
orvosi akadémia is. Szabályoztatott a tankönyvek 
megbirálása és engedélyezése. Utalás tör tént a 
művészeti oktatásra. Sőt nem kerül te ki a minisz-
ter körül tekintő figyelmét a szegény vakok ós 
siket-némák oktatása sem. Intézkedések tör téntek 
a testi nevelés ós az orsz. és kerületi tornaversenyek 
ügyében. Eközben megindul egy nyüzsgő, addig 
szokatlan ós eleven élet a különböző tanító- és 
tanárkörökben és egyesületekben, melyek az esz-
méknek és te rveknek véghetet len változatait 
hozzák felszínre, s megvitat ják a tanítás- ós 
nevelésügynek minden je lentősebb mozzanatait, 
azokat, melyek részint a tantermekben való mű-
ködésre, a tanítók ós tanárok módszeres eljárá-
saira, részint a társadalmi tevékenykedésre, részint 

a tudomány müvelésére s kivált a tanügyi iroda-
lomra, a kézi- és tankönyvekre tartoznak. Vegyük 
ide a tanítói nyugdíj-törvény folyamatban levő 
revíz ió já t ; az egyes iskolanemek vagy szakok 
szerint létesített szünidei tanfolyamokat (legköze-
lebb az építészet, festészet ós szobrászat törte-
netére vonatkozólag); a lány gimnáziumokat és a 
nőknek az egyetemre mehetését, a felső lányiskolák 
és a felső kereskedelmi iskolák feletti szakfel-
ügyelet újból rendezését stb. : mind olyan mo-
mentumok, melyek a tanárképzésnek Lapunk 29-ik 
számában egész ter jedelemben közölt új módo-
zatait és szabályzatát a közokt. miniszter által 
legfőbb célul kitűzött intenzivebb nemzeti nevelés 
érvényesí tését a legjobban biztosítják. 

Természetesen, nincs emberi alkotás, melyet 
a tökéletesség bélyegével lehetne ellátni. Pl. a 
nők magasabb képzésére idáig eszközölt intézke-
désekhez egy ós más tekintetben sok kifogásol-
ható szó f é r h e t ; de azért a kárhozta tás vádja 
nem illetheti meg a közoktatásügy vezetőjet, hogy 
a nők előtt újabb, tudományos ós kereseti pályá-
kat nyitott — mikor ott van a dr. Torma Zsófia 
példája, a ki sem leány-gimnáziumban sem, még 
kevésbé egyetemen nem hallgatott soha életében, 
szóval nem volt »diákissa« : s itne, mégis doc-
tor philosophiae ki tüntetést kapott az egyetemtől. A 
hajlam, a tehetség kitör ós eget kór. S ha ilyen 
nők számára az egyetem ajtói kinyit tatnak a meg-
felelő előkészítő iskolák alapján : a nő--emancipáció 
kérdése is nagyrészben meg van oldva. S ennél 
többet Wlass ics sem akart . 

Épen azért túlfelől hinni szeret jük, hogy 
az elődje által alkotott kötelező kisdedóvó törvényt 
a maga merevségében nem helyeselheti, s módot 
ós alkalmat fog találni a kisdedóvó-kónyszer meg-
szüntetésére. Magunk is azokkal tar tunk, a kik 
azt mondják, hogy »kisdedóvóra csak ott van 
szükség, hol a természetes óvók, az anyák, valami 
ok miatt nem tehetnek eleget ebbeli fe ladatuknak; 
de azt ál talánosan kötelezőnek k imondan i : egy-
felől barbárság, másfelől kivihetetlen dolog is« 
(Rácz L. »Sárosp. Lapok« f. ó. 20. sz.). 

A mi pedig azt az elítélést illeti, hogy az 
iskolák mai szervezetükben inkább diplomaosztó 
intézetek, mint igazi tudományosság és művelt-
ség te r jesz tő i : ezután ez a kri t ika ismét nem állja 
meg helyét, midőn a közoktatásügyi miniszter 
f. ó. 29,283. sz. a. rendeletével az egyetemi tan-
idő beosztásának megváltoztatását épen azon 
célból eszközölte, hogy a felsöbbfokú tanítás és 
tanulás sikerét előmozdítsa. Míg a középfokon 
ugyanezen célból intézkedéseket , illetve előlépó-
seket tett egyfelől a kvalifikácionális törvény meg-
változtatására, másfelől az érettségi vizsgálatok 
színvonalának emelésére ós a polgári iskolák ós 



hasonnemű intézetek fejlesztésére. Végűi az alsó 
fokon szintén ama célból a f. ó. 28,352- sz. a. 
rendeletével az elemi népiskolai 5, és 6. évfolyam-
nak, valamint az ismétlő iskolázásnak minden nép-
iskolánál leendő életbeléptetése ügyében üdvösen 
intézkedett . 

De a miniszter még ennél is többet tett. 
Megtette, a mit felekezeti sötét szemüvegen keresz-
tül is csak helyeselni lehet. Ugyanis f. é. 32,543. 
sz. a. kör rendele tében ismételten hangsúlyozza, 
hogy »a népiskolai iskolázást csak úgy tar t ja a 
népoktatási törvény intencióival megegyezőnek 
ós eredményesnek, ha a taní tás mellett kiváló 
gonclot fordítanak a tanítók a hazafias és vallás-
erkölcsös nevelésre; ós ha úgy az iskolában, mint 
a társadalmi és magánéle tben gyöngédséggel 
és jó példával hatnak növendékeik vallásos érzü-
letéred. E célból kötelezőleg elrendel te az elemi 
iskolai növendékeknek a sa já t felekezetükhöz 
tartozó istentiszteleteken való megjelenést taní-
tóik, illetve tanítónőik kísérete és felügyelete 
alatt. — De a valláserkölcsös nevelést nemcsak 
az alsó fokra teszi mintegy kötelezővé, hanem 
ezt hirdeti fennebb is, midőn egy állami főgimná-
zium megalapí tásakor (Szent-Gothárdon 1895-ben) 
többek közt így szól ünnepi beszédében : »A 
tanárok ne csak tanítsanak, hanem neveljenek is. 
A tudomány igéinek hi rdetése mellett nemes 
kötelesség az ifjú valláserkölcsös nevelése.« 

íme, míg a profán miniszter a felekezet 
helyett is szolgálja a legmagasabb érdeknek, 
a vallás-erkölcsnek szent ügyé t : addig nálunk 
hosszú, nyilvános polémiákban azon osztozkod-
nak, hogy ki tanítsa a vallást az iskolákban, a 
pap-e vagy a tan í tó? (L. »Sárosp. Lapok« f. ó. 
20., 24., 27 , 2 9 . , 33—34. sz.). S ekként két szék 
között a földre kerül az elhagyatott tanuló. E 
tekintetben részünkről az a nézetünk, hogy : ha 
a reformáció a Bibliára való visszamenetel volt, 
melynek alapján a ma és mindig élő Krisztust 
kell p réd iká ln i : akkor a vallást más ember 
i l letékesebben ós h ivatásszerűbben nem tanít-
hatja, mint az, a ki Krisztus szolgájának sze-
gődött — a pap. E r re adtak példát a XVI.— 
XVIII. századbeli »nagy papoka ; e r re adtak 
példát első sorban ós különösen a reformá-
torok és az ő társaik — a mint történeteik-
ből, élet- és jel lemrajzaikból mindnyájan jól 
tudha t juk . Avagy a mai papok miért nem tud-
hatnák a vallást úgy tanítani, mint azt a jelen 
ós előző századbeli elődeik tették, a kiknek a 
konvenciós korszakban igen sok helyen »foglal-
kozásaik « közé tartozott a költözködés is, ha óv 
végén a gyülekezet meg nem marasztotta. S mégis 
ráér tek a vallást tanítani, naponként (kétszer 
is) istentiszteleteket, bibliai magyarázatokat , vasár-

nap délutáni taní tásokat (a felserclülteknek) és 
illetőleg »vecsernyéket« tartani. Vájjon ma egy 
pap jobban el van-e foglalva, mint pl. Zwingli 
hogy nem érkezik a vallást tanítani — mert 
a mai nemtörődömséget (tisztelet a kivételek-
nek !) más okra, mint a »nem érkezésre« vissza-
vinni nem lehet. Holott a felhozott Zwingliről 
egyebek közt ezt olvassuk : »A kora reggel t 
kiválóan az imádkozásra ós a Szent írás tanul-
mányozására fordította, míg el nem jött az idő, 
hogy a templomba menjen prédikálni vagy a 
Szentírást magyarázni , vagy egyszersmind pro-
fesszori minőségében a főiskolai te remben a 
bibliai tudományokat előadni . . . A délutánt 
nagyobbrészint a görög ós római remekírók tanul-
mányozásával töltötte . . . Néha vacsorázni az 
egyesületi vagy a céh-helyiségekbe járt el, hol 
hivatal- társaival vagy a tanács tagjaival s az 
evangélium más képzett és tekintélyes bará ta i -
val szokott összetalálkozni s a napi eseménye-
ket együttesen megbeszélni. A késő esti ó ráka t 
és az éj egy részét a sokféle, közel- s távol-
vidéki levelezéseire szentelte. S ha a dolgok úgy 
kívánták, egész éjszaka is fenmaradt , sőt a ba-
deni vitatkozás alatt 6 egész héten át alig 
aludt valamit!« 

De miért hoznék fel több pé ldá t? Talán 
még ennyire sem volt szükség. A vallás és közokt. 
kormány az iskolai tan tervekben a vallás tanítá-
sára egy ü res lapot hagyott fenn. Megvallva az 
igazat, szeret tük volna, ha — a mint Lapunk 
mult évi 28-ik számában egészen kifej tet tük — 
az orsz. közokt. tanácsban a felekezetekkel együt-
tesen pedagógiai lag és didaktikai lag történt meg-
állapodások után az egyes felekezetek vallástanitási 
tervei is osztályonként belejutottak volna s illetőleg 
bele jutnának az általános tantervbe. Mert a val-
lástanítás anyaga nincs a profán tantervben s a 
vallástanitást a mindennemű ós rangú iskolák 
felügyeletével megbízottak s különösen a tanfel-
ügyelők nem ellenőrizhetik. Pedig a tapasztalás 
szerint, a felekezeti tantervek dacára is, a hány 
a hi toktató (akár pap, akár taní tó) annyiféle az 
ő tan te rve le egészen a — nulláig. 

Azonban, ha üres . .lapnak marad továbbra 
is a val lástanítás az ál talános tantervek keretei-
ben, ezt az üres lapot — nem várván, hogy az 
annyi sok póttanfolyam után a miniszter nyisson 
a vallás taní tására is póttanfolyamot az ő köze-
geinek vagy tanítóinak bevonásával, természete-
sen a papoknak eddig adott szubvenciók te rhére —• 
a felekezetek főhatóságainak az eddigieknél még 
sokkal nyilvánvalóbb intézkedéseire a papoknak, 
illetve a hi toktatóknak kell kitölteni úgy, a mint 
a fennebb felhozottak után e r re még Pál apostol 
a maga példájával s kedves taní tványainak, Ti-



tusnak és Tímotheusnak, adott utasításaival — 
hogy ne mondjam: »tanterveivel« — az utat, 
i rányt és az alapot kijelölte. 

Ekkor — ha minden vonalon az egyes őr-
szemek állomásaikon mindazt megteszik, a mire 
őket ész, erő és szent akara t kötelezik — ekkor, 
és csak ekkor mondhat juk el igazán, hogy : »nem-
csak jó auspiciumok alatt indul el az új iskolai 
esztendő, hanem a tanítás- és tanulásban a haza-
fias és valláserkölcsi s iker mindenik fokon biz-
tosítva lesza. 

S csak ekkor hangozta tha t juk büszkén 
Kisfaludy köl tőnkkel : »Él magyar, áll Buda még la 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

I S K O L A Ü G Y . 

Kis Gergely és Kis József emlékezete.* 
(Felolvastatott az alapítók emlékére 1899. május 11-ikén tartott 

ünnepélyen.) 

Igen tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves növendékek ! 
A XV. és XVI. századnak az egész müveit világot 

átható két nagy eszméje, a renaissance és a reformáció, 
hazánkban is termékeny talajra talált s csakhamar gyö-
keret vert. Művelődésünkre óriási hatással volt. e két moz-
galom; fölélesztették a nemzetben az önérzetet, felköl-
tötték az önbizalmat, élesztették a szabadságszeretetet s 
kifejlesztették az iskolázást, különösen a reformáció, mely-
nek lelkes hirdetői — a külföldtől tanulva — eszméik-
nek és a haladásnak terjesztésére legfőbb eszköznek az 
iskolákat tartották. Versenyezve állítja fel mindkét egyház 
egymásután az iskolákat, melyekben már a főúri csalá-
dok fiai is, kik eddig főfoglalkozásnak a hadviselést tart-
ván, inkább csak a fegyverforgatásban gyakorolták magu-
kat — mind nagyobb és nagyobb számmal vesznek részt, 
kik azután beutazzák a művelt Európát s visszatérve 
szerzett tapasztalataikat s tudásukat a nemzet javára for-
dítják. 

Volt idő, mikor még kevesek lelkében élt azon tudat, 
a mi ma meggyőződéssé vált, hogy a művelődés, az ok-
tatás ügye csakugyan közügy, mely nem csupán egyesek 
boldogulását az életben ; emelkedését, kiválását a társa-
dalomban segíti elő, hanem a nemzeti erő kiapadhatatlan 
forrása, mert nemzetiségünket leginkább a közműveltség 
biztosítja. S mintha ösztönszerűleg érezték volna a mult 
viharos küzdelmeiben a főurak és más előkelő társadalmi 
állású honfiak, hogy szűkebb hazarészünk, Erdély, a 
magyar nemzetiségek mentsvára: sehol széles e hazában 
erősebb hazafias érzületet, nagyobb áldozatkészséget nem 
tapasztalunk, mint épen Erdélyben. Alig találunk haza-
fias mozgalmat, melynek a Telekiek, Bethlenek, Bánffyak, 
Kemények és még annyian mások szellemi vagy anyagi 

* A székelyudvarhelyi kollégium értesítőjéből. 

áldozatokkal élén ne állottak volna. Az összes erdélyi 
magyar protestáns középiskolák, köztük ezen kollégium 
is, jó részben főuraink áldozatkészségének köszönik léte-
lüket. Bethlen János, az első alapító, példáját követték 
iskoláink körében, hogy a legfőbbeket névszerint fölem-
lítsem : Kis József, Grál Mihály, gróf Teleky Domokos, 
G-idófalvi Gábor, Magyarosi Szőke József, gróf Haller 
Ferenc s újabban özv. Bíró Pálné, gróf Haller Louise, 
özv. Miklósi Károlyné és még többen, kiknek neveit és 
dicséretét visszhangozzák ezen intézet falai magasztalólag. 

A XVII. századra esik a mi iskolánknak magasabb 
színvonalra emelkedése, a mely mint triviális iskola még 
a megelőző században keletkezett. 1670-ben Bethlen 
János,* Apaffy fejedelem kancellárja, Zsófia nevű leánya 
emlékére, a ki váratlanul himlőben halt el, mint Szár-
hegyi Lázár Imre jegyese, ezer arany alapítványt tesz. 
Egy protestáns főúr veti meg tehát a később főiskolai 
rangra emelkedett gimnáziumunk alapját, mely jó ideig 
hitbuzgó főuraink áldozatkészségéből táplálkozott. így volt 
ez a többi iskolákkal is. Azonban helytelen volna az isko-
láknak szánt áldozatokat tisztán a hitbuzgóságra vagy 
általában az egvháziasságra vinni vissza: mert igaz ugyan 
hogy a protestáns egyház mindenkor és mindenütt isko-
láit tekintette legfőbb erősségének, az iskolában kiművelt 
közszeilemet tartotta legerősebb támaszának és ez által 
lőn reformátora az európai közoktatásügynek; de hazánk-
ban a protestáns iskoláknak más missziója is volt, mint 
a protestáns szellemű nevelés; azok a nagy alapítványok, 
melyekkel az erdélyi fejedelmek, főuraink s más kiváló-
ságaink a tanintézeteket a mult századokban felvirágoz-
tatták, nemcsak az egyház, hanem a nemzeti szellem és 
nemzeti nevelés oltárára hozott áldozatok voltak. 

Nemzetünk zivataros századaiban voltak korszakok, 
midőn a nemzeti eszmének s nemzeties irányű nevelésnek 
csaknem egyedüli letéteményesei a protestáns tanintézetek 
valának, a midőn ezen iskolák fentartása nemzeti érdek 
volt. A katholikus egyház az állammal való szorosabb 
kapcsolatánál fogva az elnyomatás sötét napjai alatt alig 
járulhatott egy-egy fuvalommal a nemzeti érzület lángjá-
nak fentartásához ; a protestáns felekezetek az autonomia 
védő bástyái megett végső erőmegfeszítésig vívták ama 
nemzeti harcot., mely annyi magasztos, megható jelenet-
nek sorozatát mutatja fel. Közönségesen ismert dolog 
ugyanis, hogy a protestantizmus a maga életerejét, alkotó 
és fentartó képességét mindig a politikai elnyomatás kor-
szakában fejtette ki. És ez még gazdagabb forrása volt 
az ezen iskolák iránt felbuzgó áldozatnak, mint a vallá-
sosság, mert a magyar protestáns s különösen a magyar 
református egyház érdeke minden időben teljesen össze 
volt forrva a magyar nemzeti közérdekkel. Méltán neve-
zik még ma is hazánkban a reformátust vallást magyar 
vallásnak. Az időknek gondviselésszerű változása követ-
keztében újabban a magyar állam alkotmányos kormánya 

* Bunon lakott, az enyedi főtanodának is főgondnoka volt; 
tudós történetíró, szül. 1613-ban, meghalt 1678-ban; 166'2-ben Udvar-
helyszék főkapitánya. 



tűz*e zászlójara a magyar nemzeti szellem és nemzeti 
nevelés eszméjét, minélfogva a protestáns egyházi társa-
dalom — legalább ez idő szerint — feloldva érzi magát 
a nemzeti nevelés hagyományos missziója alól, mert azt 
az állami és nem — protestáns iskolák szintén teljesítik. 

A szellemi tehetség nincs születéshez, nincs vallás-
hoz, nincs osztályhoz és vagyonhoz, nincs semmihez se 
kötve, a mit a társadalom adhat. Ezt minden egyén, 
mint isteni adományt hozza magával s örökül nem 
hagyhatja utódaira, hanem csak az egész emberiségre, 
a sokaságra müvei, alkotásai alakjában. — Hogy az 
egyén tagjává lehessen egy-egy nemzet vagy társadalom 
kiválóságának, ahhoz szükséges, hogy veleszületett talen-
tuma érvényesüljön s azon körben, melynek tagja, bizo-
nyos elismerésre, állása, befolyásra szert tegyen. A tehet-
séghez azonban, hogy érvényesülhessen a tudomány, az 
egyház vagy közszolgálat terén, kell készültség, iskolázás, 
műveltség. A vagyonos osztálybeliek itt annyiban elsőbb-
ségben vannak, hogy az iskolázás ideje alatt gondta-
lanul élhetnek feladatuknak. A vagyontalan tehetséges 
tanulókora ellenben nem ritkán nehéz Kálvária út, akkor 
is a legkorlátozottabb eszközökkel, néha kétségbeejtő ki-
térésekkel és életemésztő küzdelmekkel. E küzdelemben 
a pálya kezdő részein sok hős elhull, elvérzik, kimerül, 
vágyától épen úgy emésztve, mint szegénységtől. De a ki 
győz az akadályokon, az előtt megnyílik a pálya, a kit 
azon nemes becsvágy vezérel törekvésében, hogy a közjó 
szolgálatában jelentékeny szerepe legyen, az bármely ál-
dozat és kitartás árán is felküzdi magát a társadalomban 
s az ügynek szolgálatába szegődik, hasznára és dicsősé-
gére válik; mert az öröklött és szerzett vagyonnál biz-
tosabb alapja az életnek a jellem, a tehetség és tudás. 

Ismeretes, hogy Magyarország újjászületését, szellemi 
és politikai átalakulását, nem csekély mértékben annak 
az áramlatnak is köszönjük, mely az alsóbb rétegek tehet-
séges fiait a társadalom felszínére segítette. Ez az újabb 
időknek egyik legnagyobb áldása; ez rontotta le a kaszt-
rendszert, mely a haladást lehetetlenné teszi. Protestáns 
iskoláinknak nem utolsó becse abban áll, hogy a kül-
földről hazatért tanárok a tanítás és nevelés terén — 
leginkább angol mintára — követett módszerükkel önálló 
godolkodásra, önálló tevékenységre nevelt, szabadságára 
féltékeny, de a törvény előtt meghajolni tudó növendé-
keket bocsátottak ki falaik közül és hogy a kegyes párt-
fogók jótékonyságából létrejött intézmények által támo-
gatták és célhoz segítették a szerényebb sorsú magyar 
köznemesség fiait és a porból fölemelkedni törekvő tehet-
ségeket. 

Kis Gergely és fia Kis József is protestáns kollé-
giumokban fejlődtek erősakaratú férfiakká s úgy küzdöt-
ték fel magukat tiszteletreméltó állásokba, hol a közjó-
nak igen sokat szolgáltak. Kis Gergely a marosvásár-
helyi kollégiumban nevekedett fel, mint a közelben levő 
Baczkamadaras községében lakó, csekély vagyonú,de nemes 
székely szülők gyermeke. Külföldi egyetemeken kiképez-
vén magát, 1768-ban ezen iskolához tanárrá választja 

az egyházi főkonzisztorium. Hivatalba lépése után pár 
hónappal főhatóságanak jelentést tesz az iskola állapotá-
ról. A tanítás akadályairól szólva, első nagy akadálynak 
mondja azt, hogy alig van az egész deákságnak annyi 
könyve, a mennyinek egynél kellene lenni. Soknak egész 
könyvtára egy nyomtatott könyvből vagy egy grammati-
kából áll. Ezen azonban nehéz segíteni, mert a deákok 
nagyon szegények. Második nagy baj a szorgalom hiánya. 
A deákok még csúfolják azt, a ki szobájában tanul vala-
mit. Ez régi hiba. Ez ellenében iának látná két vizsgálat 
behozatalát, január és július elején. Jó volna, ha ezen 
vizsgálatokon legalább egyik gondnok j^len lenne. A vizs-
gálatokat nem kellene nagyon szigorúan tartani, hogy a 
jóigyekezetüek meg ne ijedjenek ; de a dicséretet is csak 
*>fösvényként kell mérni, mert a székely ifjú legény hamar 
elhiszi magát*. 

(Folyt, köv.) Gönczi Lajos. 

T Á R C A . 

A hit világából. 
(Folytatás és vége.) 

A valódi hitnek gyümölcse és bizonyítéka a benső 
örömnek és megelégedésnek a boldogító érzéke. Azért 
mondja a 119. zsoltár is, hogy »szüntelen járok nagy 
vidámsággal, mert a te parancsolataidat keresem*. A hol 
az a vidámság nincsen meg, ott még kezdetén van a hit. 
S ezzel a boldogító erzéssel az embernek vele született 
bűnössége sem áll ellentétben, a mint Dávid is nagy fogyat-
kozásai dacára kedvelt embere az Istennek. Erre pedig 
nem erőszakos hatalmi eszközökkel nevelhetjük az embert. 
A lélek müvelése a hit számára leend a jövő szazad 
megoldandó feladata. Nincs okunk tehát kétségbeesni 
a keresztyénség fenmaradásán, ha él az emberekben a 
hit az eszményi, a hit az égiek iránt. Addig, míg a keresz-
tyén világ hiszen az Istenben és hiszi Krisztus feltáma-
dását, a pokolnak kapui sem vehetnek rajta erőt. Addig 
örök igazság a kefesztyenség, — különben csak korszerű 
jelenség volna az emberiség nevelése történetében. 

A hitnek lényege tehát — tisztán a vallási psyeho-
logiai szemüvegén tekintve, menten a theológia élettelen 
formuláitól — nem más, mint az Isten iránti engedel-
mességből eredő bátor és erős akaratelhatározás az eszményi 
isteni életre. E definícióban, korlátolt jellegétől el is tekintve, 
gyakorlatilag véve benfoglaltatik tehát a józan egészséges 
emberi értelemnek a bátor akaratelhatározással, s az 
eszményi iránti hitnek az akaraterővel és készséggel való 
egyesülése, a melyben dogmatikus hitök dacára nagyon 
is szűkölködtek a Krisztus korabeli farizeusok. E hitben 
megvan a türelem is, épen mert a lélek műveltségén 
alapul, azok iránt, a kik annak még csak kezdetleges 
fokozatán állanak. Azért mondja a hitnek zsidó formás 
alakjaiból kibontakozott nagy apostol is: »Annálfogva, 
szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendületlenek, 



úgy, hogy kitűnjetek az Úr művében mindenkoron, mivel 
hogy tudjátok, hogy a ti munkátok nem eredménytelen 
az Úrban« I. Kor. 15., 18. (kánoni fordítása). 

* * 
* 

Specifikus keresztijén felfogás szerint a hit az isteni 
ige és a Szentlélek müve az emberben, — és mégis 
másrészt engedelmesség az Isten iránt, — vagyis Isten 
és az ember müve egyaránt. Istennek műve. a mennyiben 
az ő igéjével eszközöl megtérést és hitet az emberben, 
és mégis az ember műve, a mennyiben ez isteni hatá-
soknak megfelelő életre törekszik. A hit tehát az egész 
ember, az írás szerint »a sziv« legbensőbb és legszemé-
lyesebb ténye, a mint az Istent is »teljes szivünkből, 
teljes elménkből és teljes lelkünkbol« kell szeretnünk, 
így írja le a hitet Zsid. 11. fejezete is a hitnek ótesta-
mentumi történetéről adott gyögyörű rajzában. E hitnek 
formai lényege a bizalom, a remény, a lélek szerint való 
járás s a közvetlen szemlélet, — szóval mindaz, a mit 
a Ritschl-féle theológia értelmében vallásos-erkölcsi isme-
retnek és bizonyosságnak nevezhetnénk a mathematikai 
vagy érzéki bizonyossággal szemben. Ez a hit nem ellen-
kezik a tudással, sőt inkább a kettő megkívánja, sőt fel-
tételezi egymást. Benső vallásos-erkölcsi bizonyosságról, a 
hitnek tudásáról van itt szó, a mint minden ismeret, 
minden tudás is hiten, t. i. az igazságban vetett hiten 
alapul. A hitnek materiális lényege nem a közlés vagy 
hatás, hanem az elfogadás vagy elsajátítás, — t. i. hivő 
személyes elsajátítása a Krisztusban a bűnös emberiség 
számára megjelent örök üdv- vagy szeretetakaratnak. 

Ez egyház tana szerint a hitnek hármas alapmoz-
zanata a tudásban (notitia) a megegyezésben (assentiri) 
s a bizalomban (fiducia) áll. E három darabnak mind-
egyike jogosult eleme, hogy úgy mondjuk : fokozata a 
hitnek, a mint a reformációnak ú. n. »fides specialis«-e 
is magában foglalja a hármas alapmozzanatot, úgy azon-
ban, hogy mindegyikök közös tárgya a Krisztus örök 
személyisége és műve, mint a protestantismusnak egyetlen 
alapelve. 

A hitnek első darabja a tudás, az ismeret, a melynek 
tárgya a pozitív keresztyén vallás történeti ténye és kon-
krét tantartalma. Hogy nem a régi dogmatika vagy a 
mai orthodoxia tantradiciója értendő a hitnek e tudása 
alatt, azt hiszem, ma már vita tárgyát alig képezheti. 
Másik darabja a megegyezés, mely a keresztyén üdvkije-
lentésnek az akaratba való fölvételét és aszerint való elha-
tározását jelenti. De itt is nem egyházi dogmákkal vagy 
egyes tantételekkel való megegyezésről, hanem arról van szó, 
hogy a Krisztus történeti személyisége és műve, mint 
hitünk alap- és szegeletköve, egész akaratéletünket hassa és 
alakítsa át a maga összes vonatkozásaiban. Végül a lizalom 
a hitnek az a darabja, mely a Krisztus örök személyisé-
gében, megjelent üdvöt a hivő bűnös egyéniségre vonat-
koztatja abban az értelemben, hogy »hiszem a bűnöknek 
bocsánalát«, és *hiszem, hogy Krisztus érettem is meghalt 

és feltámadott*. Annak a vallási tudatnak és érzésnek 
közvetlen folyománya az üdvről való közvetlen bizonyosság, 
az ú. n. »pax conscientiae« és »certitudo salutis* a refor-
mátoroknál, a melyet alkalmilag Möhler, szimbolikus 
»dámoni szemfényvesztésnek* mondott. Biz ez az evagéliumi 
örömteljes hitbizonyosság az, mely Pál és Luther nyomán 
az evang. protestántizmus vallásosságának egyik legjellem-
zőbb sajátsága, s érett szellemi és anyagi kultúrájának 
örök alapja és feltétele. A nagy apostol azt így fejezi ki: 
»Mert. én bizonynyal elhiszem, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem 
mélység, és semmi egy.éb teremtett állat el nem sza-
kaszthat minket, az Istennek szeretetétől, mely vagyon 
a mi Urunk Jézus Krisztusban« (Rom. 8., 38—39. v.). 

A hitről szóló ev. prot. felfogás irásszerü minden 
izében. Hisz' már az ó-szövetségben is a hit alapja és 
központja a vallásnak, s így értelmezi azt a zsidókhoz 
irott levél is az ó-szövetségi hitről adott remek rajzában. 
Már az ó-szövetség is ismeri, hogy a bit, minden vallás-
nak és minden üdvnek alapja és forrása, és Habakuk 
2. 4. szórói-szóra olvasható, hogy »az igaz ember hitből 
él.« Ez a hit természetesen csak az új-szövetségben érte 
el teljes kifejlődését, mivel csak a Krisztusban jelent meg 
a bűnös emberiség számára az üdv a maga egész teljes-
ségében. Központi fogalma ez különösen Pál apostol és 
János evangelista theologiájának és épen nem áll az, 
mintha a hit a hegyi beszédben, a ker. hittan és erkölcs-
tan eme remek egyesített kompendiumában háttérbeszorulna 
a törvény teljessége mellett. A hitből eredő engedelmesség 
és a hitben való közvetlen bizonyosság Pálnál teljesen 
azonos fogalom és fényesen igazolja Kant moralizmusá-
val szemben a ker. vallásnak és ker. morálnak szoros 
összetartozását. 

Röviden : az irás mindenütt a hitben látja az egész 
személyi keresztyénség központját, és pedig e hit nem 
csupán intellektuális aktusnak, hanem a szív és legbensőbb 
akaratéi határozás dolgának, a Krisztussal való személyes 
közösségnek van föltüntetve. S igy értette ezt eredetileg 
az egyházi reformáció is, a középkori katholicizmus külső 
egyházi engedelmességével szemben folytatott világtörté-
neti fontosságú küzdelmében. A reformáció értette meg 
teljesen Pál és az irás igaz értelmét a Krisztushoz való 
közvetlen belső viszonyról, s az egyházi élet és gondol-
kozás központjává tette azt az egész vonalon. Ez evan-
géliumi bit alapján fejlődött ki aztán az egyházi tan s 
alakult át az egész egyházszervezet. Egyházunk hitvallá-
sos könyvei az ágostai hitvallástól a dogmatikai izű For-
mula Concordiaeig, s a helvét hitvallástól a geniális heidel-
bergi kátéig nem egyebek, mint e hit bibliai ismereté-
nek bővebb kifejtései. Egy Luther p. o. a római levél 
magyarázatához adolt nagyhírű élőbeszédében nem győzi 
eléggé hangsúlyozni az ev. hitnek Isten kegyelmére irá-
nyuló bizalmát, bizonyosságát és életelevenségét, és Luther 
volt az, ki »ein lebendig, gescháftig, íhátig és máchtig 
Ding«-nek nevezte találóan a hitet. S az üdv bizonyos-



ságnak és vallásos-erkölcsi életelevenségnek eme örömhang-
ján szóllalnak meg a mi összes prot. énekeink, s ez 
evangéliumi hitből él máig is a modern költészet és mű-
vészet, sőt mai kulturánk általában véve az egész vona-
lon. Ebben rejlik érettebb civilizációnknak az ereje és 
alapja a hitben kiskorú pápás katholicizmussal szemben. 
Megigazító és újjászülető erejénél fogva e hit a világot 
meggyőző és Istenországgá átalakító hatalom most és 
mindenkoron. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

Zwingli énekei. 
— Ajánlva az énekügyi-bizottság figyelmébe. — 

E Lapok 33-ik számában a Tárca rovatban »Zwingl i 
életéből« c. a, egy szép felolvasást találunk, melynek szer-
zője, Fazekas Gyula karcagi ev. ref. gimn. tanár, alól-
irtnak Zwingli TJlrik élete stb. c. műve nyomán több 
adatot felhozván, azok között a Zwingli három énekéből 
is töredékesen kettőt megemlít. Ez alkalomból a tegnapi 
postán egy levelet kaptam, melynek érdemes irója tőlem 
bővebb felvilágosítást kér illetve azt kérdi, hogy: annyiból 
áll-e a Zwingli szcntének-költészete, a mennyi ama Tár-
cában s illetőleg felolvasásban közölve van? Én — minden 
spekulációtól (azaz Madarász József nagy hazánkfia mi-
napi figyelmeztetése szerint magyarán mondva, minden 
számítástól) eltekintve — az illető tisztelt kérdezősködőt, 
1884-ben megjelent művemre utaltam; a melyben kér-
désére nézve talán többet is találhat, mint a mennyit 
én egy válaszlevélben írhatnék. 

Ámde azután eszembe ötlött: vájjon nincsenek-e 
még mások is, kik a fennebb nevezett levélíróhoz hasonlóan 
többé-kevésbé szintén érdeklődvén, a Zwingli énekei felől 
mindent szeretnének tudni — a nélkül, hogy a mai, 
irodalompártoló pénzviszonyok között kénytelenek lenné-
nek a fennt megnevezett vagy az ahhoz hasonló, vagy 
a sokkal értékesebb és tartalmasabb külföldi művet meg-
szerezni. 

Továbbá az a körülmény, hogy a lutheránusoknak 
köz- és magánistentiszteleteik alkalmával megvannak a 
maguk Luther-énekeik ; az unitáriusoknak a maguk Dávid 
Feri nc énekeik (hogy a róm. katholikusokat ne is említsem): 
de sem Zwingli, sem Kálvin énekéről, olyanról, mely 
énekeskönyveinkben volna — nem tudok. Pedig még nem 
is olyan régen hétrét hitvallásnak voltunk. És, ha a hel-
vét hitvallás megalapítójának, Zwinglinek, énekeire bátor 
voltam az énekügyi-bizottság becses figyelmét (elhívni: 
tettem a közügy iránti tekintetből egyfelől és másfelől 
amaz egyéni felfogásból, vagy jobban mondva, meggyő-
ződésből, hogy az alább közölt három éneknél jobbat, 
szebbet, vallásosabbat, ihlettebbet — a maguk nemében 
— egyetlen egy modern poéta sem készít 1 

Ezzel nem azt akartam mondani, mintha nem tisz-
telném az énekügyi-bizottság nagytiszteJetü elnöke által 
a jóminapában közzélett felhívásában megemlített és felkért 

nagyérdemű költőinket; hanem azt, hogy az adott helyze'-
ben másvalakinél a költői és vallásos lélek Istenhez úgy 
nem szárnyalhat, mint a hogyan Zwinglinél látjuk az ő 
betegsége elején, betegsége növekedésekor és felgyógyu-
lásakor. S meg vagyok győzó'dve, hogy ha a Zwingli 
alábbi egyik-másik éneke — nem ugyan az én, talán gyarló, 
fordításomban — az uj énekeskönyv alkalmi énekei közé 
felvétetnék : a dicsőült szerző iránti kegyelet szent érzé-
séhez hozzá fog járulni bizonyos magasztos önérzet is, 
hogy vallásunk megalapítójától birunk egy soha el nem 
évülő szent ereklyét, mely az emberiségért dobogó szívből 
szólott Istenhez, az ő Fiának, Krisztusnak a példájával. 
Ezért örökkévalók a Zwingli énekei! 

1. A b e t e g s é g e le jén . 

Segélj, Uram, e nagy szükségben, 
Halálomat közel érzem ! 
Te győzted le őt a harcban 
S vagy felette hatalomban. 
Légy, Krisztusom, én mellettem 
S hozz enyhülést nagy terhemben. 

Hozzád kiált esdő szavam : 
Ne töltsd tele a poharam! 
Huzd ki sebző nyilaimat, 
Szüntesd égő fájdalmimat, 
Melyek nyugtot nem engednek 
S egy percig sem szünetelnek. 

De ha sorsom halál leszen, 
Zúgolódva azt nem veszem ; 
Oda megyek intésedre, 
Hol utam van kijelelve. 
Csak lelkem a föld porából 
Oldd fel minden salakjától. 

Uram, Te vagy én Teremtőm, 
Bánj velem, mint Gondviselőm ! 
Akár mondod : szolgám, maradj ; 
Akár így szólsz : hívem, haladj: 
Akaratod én akarom, 
Tégy bármit is Jóakaróm. 

2. A b e t e g s é g n ö v e k e d t e k o r . 

Uram Isten, légy vigaszom! 
Aggódás és nagy fájdalom 
Emészti a testet-lelket: 
Adjad azért kegyelmedet! 

Mert ki szivét mulandóktul 
Elfordítja s Hozzád fordul, 
S reménységét Benned veti, 
Szabadulást adsz ő neki. 

Nálam minden enyészőben ! 
Beszédre nem indul nyelvem; 
Érzékim is eltompultak. 
Segélyedre rászorultak. 

Harcolni most nem tudhatok, 
Elgyötörtek testi bajok, 
Uram, legyen Nálad lelkem. 
Vigye bár a halál testem. 



3. F e l g y ó g y u l á s k o r . 

Hála Isten ! Ismét érzem az erőt: 
Egészségem s régi éltem visszajött; 
Újult lelkem mintegy 'magas szárnyra kel 
Ég felé, hol boldogságot s Jézust lel. 
Áldott legyen azért a Te szent neved : 
Lelki s testi erőm hogy így növeled. 

Ha akartad volna, hogy én elmenjek : 
Tudom, tárva lesznek vala a mennyek; 
így még egyszer megízlelem halálom, 
S akkor tán azt keserűbbnek találom. 
Legyen meg hát a felséges akarat, 
Mint odafenn, úgy a földön itt alatt. 

Addig híven s tetszéseddel viselem 
Keresztedet, mely vándorbot lesz nekem, 
S nevedért a küzdelmektől nem félek 
Mindaddig, míg segítségeddel élek. 
Leszen ezért Tőled biztos jutalom : 
Égben egykor lelki üdv és nyugalom. 

Az itt közlött három énekre vonatkozólag tudnunk 
kell a következőket. Szereztetésük 1519-re esik, midőn 
Európa minden országában a kelettől jött pestis dühön-
gött, melyen az akkor 35 éves reformátornak is keresztül 
kellett esni, ki a bibliai Jób példájával tűrte az Istentől 
rá mért szenvedéseket. A Zwingli összes munkáit Zürichben 
1828—1842-ig kiadott Schuler és Schultess-nél (H. Zwingli's 
Werke. Der Deufschen Schriften. II. 1, 269 old.) a követ-
kező megjegyzések találhatók: »Zwingli betegsége alatt 
három vallásos költeményt vagy könyörgést, jobban mondva, 
egy három versszakból álló szenténeket készített, melyekben 
vallásos érzelmeinek ad kifejezést betegsége elején, köze-
pén és végén. Eleinte csak kinyomatták, de később a 
zürichi régi énekeskönyvekbe is fölvették. Ez énekesköny-
vekben négyféle s egymáshoz hasonló kiadást találunk. 
Az 1-ső Froschauernél nyomatott 1588-ban; a 2-ik szin-
tén ott és szintén 1588-ban; a3- ik Wolf Jánosnál 1598-ban. 
és a 4-ik ugyanott 1505-ben. Bullinger bizonysága szerint 
ezen énekek dallamát is Zwingli szerezte. Eme hármas 
költemény (a mely tehát régibb Luther akármelyik éne-
kénél — a mint Mörikofer megjegyzi) az akkori idők 
vallásos költészetének minden tekintetben oly remekműve, 
mely mind a hamisítatlan vallásos eszménykép bensősége, 
mind a kidolgozás gondossága, mind a forma tökéletes-
sége által egyaránt kiválik. A versméret inkább iambusos; 
mind a három versszak 26 —26 sorból áll, melyek közül 
az 1—5., 7—11., 1 3 - 1 4 . , 17—23. és a 25-ik kétlábú, 
a 6., 12., 24. és 26-ik négylábú, a 15—16-ik háromlábú. 
Epen olyan mesteriek a rímek is. Mindenik költeményben 
az 1-1-7, 2 + 3 , 4 + 5 , 6 + 1 2 , 8 + 9 , 1 0 + 1 1 s így tovább 
a 13-tól kezdve hasonló rendben rímpárok.* 

A középkori nyelvezetből a mai, tiszta német nyelv-
járás szerint Fulda német püspök alakította át ez ének-
versezeteket; de az eredetinek formájától nagyon eltérő s 
terjedelmes tartalommal, a mint a F. C. Vaters »Jahr-
buch der báuslichen Andacht des Herzens, für das Jahr 
1826.« évkönyvében közzétéve látható. S noha ezt az 

átalakítást Spörri (»Zwingli-Studien« 128. s. köv. old.) 
köményen megtámadta és több tekintetben kifogásolta, 
mindamellett egy holland áttétel s az eredeti szöveg szem-
előtt tartásával a Fulda-féle átalakítást is bizonyos rész-
ben tekintetbe kellett vennem. 

Más, ha teheti és akarja, csinálja nálamnál jobban! 
Én csak annyival álltam elő, a mennyire képesnek érez-
tem magam — alkalmilag, abban az időben, midőn 
(1884-ben) »Zwingli Ulrik élete* stb. c. müvemben ama 
három éneket is megörökíteni kívántam, a nélkül, hogy 
akár a költői, akár a műfordítói borostyánra óhajtoz-
tam volna. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1899. aug. 18. 
Benke István, 

ev. ref. főgimn. tanár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Keresztyénség és tudományos műveltség. Tanulmány. Irta dr. Márk 
Ferenc okányi ev. ref. lelkész. Kapható szerzőnél. Ára ? 

A tetszetős formájú füzet, mint bevezetésében szerző 
maga is mondja Schleiermacher emlékének akar áldozni. 
100 éve épen, hogy Schleiermachernek »Reden über die 
Religion« című kötete megjelent, az ekkor szinte lehetet-
lennek látszó célzattal: az úgynevezett tudományos körö-
ket megnyerni a vallásosságnak. Igazán szép dolog, hogy 
nálunk is megemlékezett valaki erről. Még pedig ilyen 
praktikus módon mint dr. Márk. 

Vallás és tudomány szemtől-szembe állítva egymás-
sal talán soha se voltak így nálunk mint manapság. S 
ez szomorú dolog mindkettőre egyaránt. Valóságos köz-
képzet lett az már, különösen az ifjú emberek között, hogy 
tudományosság kizárja a hitet, illetve vallásosságot. De 
hát igaz-e ez valójában? Erre a kérdésre felel meg a 
szóban forgó könyvecske. 

És megfelel. Nem úgy, hogy csorbítaná egyiknek 
is a határát. Nem úgy a mint sok gyenge theológus szo-
kott, hogy bizonyos koncessziókat tesz a keresztyénségből, 
tudományos voltának a megbizonyítására. Hanem erővel 
tesz bizonyságot affelől, hogy az igazi keresztyénség nem 
ellensége a tudásnak, de az igazi tudomány se lehet 
ellenfele a keresztyénségnek. 

Legelőször is a keresztyénség helyes meghatározá-
sát adja, mondván: »A keresztyénség nem tan, hanem 
élet; ama mennyei életerő teljessége, mely a názáreti 
Jézus fölséges egyéniségében a világba lépett s az egész 
emberiség üdvössége lett. Vagyis még helyesebben defi-
niálva a kérdést: a keresztyénség a Krisztus által meg-
valósított élet és szeretetszövetség Isten és az emberek 
között; a mit a nagy helvét theológus Iiagenbach találóan 
így fejez ki : »a keresztyénség vallás-erkölcsi kulturha-
talom tanban, tények s intézményekben, a melynek egye-
düli feladata az, hogy Krisztus által Istennek birodalma 
e földön megvalósítva legven«. 

A tudományos műveltség pedig nem csupán ennek 
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vagy annak az igazságnak a tudása, hanem az ember 
lelki tehetségeinek fokozatos fejlesztése. Tápláló gyökere 
csakis a keresztyénség talajában élhet. 

Vannak kik azt mondják, — mondja tovább — 
hogy a keresztyénségnek nincs szüksége a tudományra. 
Viszont némelyek szerint a keresztyénség leélte magát 
s a tudományos műveltséggel ki nem békíthető. Pedig 
ez hiű állítás, mert a kettő közt nincs elvi ellentét, sőt 
egymásra vannak utalva. Mindkettő azt akarja, hogy az 
ember anyagi, szellemi, erkölcsi életét fejlessze, fokozza 
s így a világ egyetemes boldogulását és megelégedését elő-
mozdítsa. 

A tudományos műveltségnek szüksége van a keresz-
tyénségre, különben csak sinylik és elpusztul. Ott van a 
görög és római műveltség. Milyen boldogságot, milyen 
erkölcsöket teremtek ? Mindkettő példája annak, hogy mi 
a műveltség vallás és erkölcs nélkül. Mindkettő tönkre 
ment s a nemzetet is magával temette. Ilyen volt az a 
műveltség is, melyet a görög-római műveltség újra ébre-
dése teremtett. Következése elaljasodás és pusztulás lőn. 

A vallás és tudomány emberei ma is szánalommal 
néznek egymásra. A tudomány lelki nyugalmat nem ád. 
Mint Gföthe Faustja, sokan ez élet meggyülölésére jutnak 
általa, mert nincs, a mi az élet küzdelmei között meg-
mentse őket. A vallás ment meg, mint Faustot a gyermek-
kori boldog éveiből ismert éneknek hangjai : »A Krisztus 
feltámadott*. A tudományos műveltségnek, ha bensőleg 
feloszlásnak indulni nem akar, a keresztyénség támo-
gatására okvetlen szüksége van. Viszont a keresztyénség-
nek is a tudományos műveltségre. Csak általa végezhet 
nagyot, magasztost, nélküle halálos dermedtségbe sülyed. 

Jézus csak a felfuvalkodott álmüveltségnek volt 
ellensége, minő a farizeusoké és sadduceusoké volt. Pál 
a görögök és rómaiak műveltségével bírt és nagy hasznát 
vette annak, mint igehirdető. A reformátorok is magas 
műveltségű emberek voltak. 

A keresztyénség saját külön műveltséget "teremtett. 
Mennyire felette áll ez a nem keresztyén népekének! 

Szembeszáll ezután a napjainkban annyira divatos 
pantheismussal és materialismussal, kimutatva, hogy épen 
igazi komoly tudósok vetik el ezeket. 

Nagyon érdekes annak a kérdésnek eldöntése is, 
hogy vájjon hát a természettudományok nem ellenségei-e 
a vallásnak ? a mivel ezt ma annyira szeretik hangoz-
tatni. Egész sereg fényes nevet sorol fel az író ennek 
cáfolatára. Megmutatva, hogy a legszámottevőbb termé-
szetbúvárok nemcsak hires tudósok, de jó keresztyének 
is voltak. S nevetséges állítás az, hogy a tudomány és 
keresztyénség ellenségek volnának. 

Tiszta logikával, ügyesen, szemléletesen, nagy tör-
téneti és filozófiai tudással s eleven hittel, hangulatosan 
van megírva a könyvecske. 

De hézagpótló is. Terjedelménél fogva pedig nagyon 
alkalmas arra, hogy ifjú emberek — kik a hosszas bibelő-
dést nem igen kedvelik, gondolkodóba ejtessenek általa 
aífelől, hogy mi hát az igazság ? Az-e, a mit a felszínes 

köznapi tudálékosság portál, t. i., hogy tudomány és vallás 
ellenségek, vagy pedig ennek az ellenkezője. Örömmel 
üdvözöljük azért a füzetecskét és sajnáljuk, hogy még 
eddig nem igen esett szó róla és nagyobb elterjedést nem 
nyert. Pedig nagyon alkalmas dolog lenne még felolvaasás-
sokra is. Különösen pedig a tanuló ifjúság számára. Min-
den studens ifjúnak oda kellene adni e könyvet, melyet 
bárkinek is a legmelegebben ajánlunk, a ki szereti az 
őszinte szót, a tiszta tudományt és élő hitet, 

G. 

BELFÖLD. 
Lelkészértekezlet! közgyűlés. 

A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye lelkészértekez-
lete Edelényben augusztus 'hó 22. napján a templomban 
tartá rendes őszi közgyűlését, hol nt. Vadássy Pál esperes 
elnöklete alatt 41 rendes tag jelent meg, élénk bizonyí-
tékául annak, hogy nálunk a lelkipásztorok lelkét és szivét 
élénken áthatotta azon felemelő gondolat és érzelem, 
hogy ma már értekezleti közgyűlések nélkül nem munkál-
kodhatunk kivánt sikerrel az Úrnak szőlőjében. 

Jól esett lelkünknek, hogy gyűlésünkön nemcsak 
megjelent, de a magas színvonalon álló vitatkozásban részt 
is vett Ragályi Béla szeretve tisztelt egyházmegyei gond-
nokunk is, továbbá megjelent Terhes Lajos ügyvéd, volt 
világi főjegyzőnk, Sifrán Dezső egyházmegyei ügyészünk, 
végül Rapp József tomori lelkész is a szomszéd abauji 
egyházmegyéből, hogy élénk szemlélője legyen értekezle-
tünk közgyűlése lefolyásának. 

A 37. dicséret első versének eléneklése után Bakó 
Lajos borsodi lelkész állt fel a szépen megújított régi 
templom szószékére, hogy áthatott lélekkel imádkozzék 
Istenhez s kérjen erőt, kegyelmet és segedelmet tanácsko-
zásainkra. 

Ezután Vadászy tartá nagyszabású elnöki megnyi-
tóját. Ő most is, mint rendesen élénk szemlét tartott egy-
házi állapotaink felett. Biztos kézzel mutat a bajokra, 
érzi a betegség okait ; de kétségbe egy pillanatig sem 
esik, hanem lelkesít és buzdít mindnyájunkat, hogy az 
evangéliumi fegyver mellett az építő vakoló kanalat is 
kezünkbe kell vennünk, hogy lelki gondozói szoros köte-
lességeinknek megfelelhessünk. Felszólít mindnyájunkat 
nagyobb társadalmi tevékenységre, nagyobb éberségre; a 
világi elem nagyobb mérvű bevonását javasolja; mert 
szerinte csak így harcolhatjuk meg győzedelmesen ama 
nemes harcot, mely mindnyájunkra várakozik. Végül 
rámutat a népiskolai vallástanítás fontosságára, rámuta-
tott azon vitára, mely e kérdés körül kifejlődött a »Sáros-
pataki Lapok«-ban. — E megnyitó köztetszéssel talál-
kozott s nemcsak jegyzőkönyvbe vétetett, de a »S. L.«-nak 
is megküldetni határoztatott, hogy eszméi, gondolatai 
felett mások is gondolkozzanak! 

Körössy István lemondván az értekezleti egyik jegy-
zőségről, helyére Mindszenti Imre s.-kazai lelkész válasz-



tátott meg egyhangúlag, ki szép beszédben igérte, hogy 
túllát és tehetségét mindenkor az értekezlet ügyeinek elő-
mozdítására fogja örömmel szentelni. 

Az előre megállapított s velünk is jó előre közlött 
programm előtt egy lelkésztársunk kért engedélyt arra, 
hogy a mult ülés egyik határozatai megbírálva, azt jogtalan 
határozatnak nevezze, sőt kétségbe vonta még az egyház-
megyei közgyűlésnek azon jogát is, hogy ilyen határoza-
tokat megerősíthet. E határozat az volna, hogy az érte-
kezlet szótöbbséggel, az egyházmegyei közgyűlés pedig 
egyhangúlag tette kötelezővé olvasását és járatását egy-
házmegyénkben a »Sárospataki Lapok«-nak addig is, míg 
a kerület hivatalos közlönye lehet. — Szerinte ez nem 
egyéb, mint az egyéni szabadság korlátozása, mely hom-
lok egyenest ellenkezik a protestantizmus legsarkalatosabb 
elvével. 

Hosszú és mindvégig tanulságos vita után értekez-
letünk napirendre tért e kérdés felett, — sőt egy szónok 
a só elizetlenülésének nevezte az ilyen felszólalást, — 
mert erre vonatkozó határozata értekezletünknek igaz, 
hogy szótöbbséggel történt, de az is igaz, hogy az egy-
házmegyei közgyűlés egyhangúlag fogadta és erősítette 
meg e szerintünk is üdvös határozatot — lebegvén szeme 
előtt azon fontos cél és egyetemes érdek, melyet szolgálni 
minden erkölcsi testületnek nemcsak joga, de kötelessége 
is. De meg az esperes úrhoz beadott 49 nyilatkozat — 
kettő kivételével — a lap olvasására és járatására nézve 
azt bizonyítja, hogy mindenki jó lelkiismerettel tömörül 
a lap zászlója alá. mindenki kötelezőnek ismerte magára 
nézve e határozatot, mely korántsem az egyéni szabad-
ságot akarta bilincsekbe verni, hanem utat és módot 
akart szolgáltatni arra nézve, hogy egyetemes célért 
közös erővel épen saját szellemi javunk érdekében töre-
kedjünk. Továbbá a zsinati törvények 7. §.-a a felettes 
egyházmegyei közgyűléseknek meg is adja azon jogot, 
hogy saját hatáskörükben is hozhatnak üdvös határoza-
tokat s a nagy többség véleménye és akarata előtt a 
kisebbségnek meg kell hajolni S hogy ez nem volt jog-
talan határozat, mutatja a főt. kerület tavaszi közgyűlés 
jegyzőkönyve, mely a f.-borsodi határozatot követendő 
példakép állította oda az egyházmegyéknek. — Elvégre 
a nagyon is tág keretben mozgó, majdnem korlátlan 
szabadság már csak egy lépés a szabadossághoz, mely 
megint csak nem lehet sarkpontja és célja a protestan-
tizmusnak ! 

Kitűzött pályakérdések következők: 
1. »Fejtessék ki a közigazgatás egyöntetűségének 

szükségessége a magyar ref. egyházban egyházi és iskolai 
szempontból*. Jutalma 20 korona. 

2. »írassanak reggeli, estvéli, tanulás előtti, tanulás 
utáni, templomba menetelkor, étel előtti, étel utáni, úr-
vacsoravétel alkalmával, kenyér- és borvétel előtti alkalmi 
imák az iskolás gyermekek részére.* Jutalma 10 korona. 
— Beadási határidő jövő évi értekezleti közgyűlés. 

Ezután a biráló bizottság előadója, Mindszenti Imre 
olvasta fel bírálatát >Az eyyházlátogatás« (canonica visi-

tació) című pályamunkára, melynek jeligéje: »Rend a 
lelke mindennek* ! 

A terjedelmes biztos alapokon nyugvó pályamunka 
történeti és gyakorlati részből áll. Alkalmi >Bevezetés« 
után a következő fejezetekben tárgyalja széles alapon 
és biztos kézzel a kitűzött főkérdést: 

I. Az egyházlátogatás az apostoli korban. 
II. Az egyházlátogatás a reformáció három első 

századában hazánkban. 
III. Az egyházlátogatás tovább fejlődése [a XlX-dik 

században és pedig külön-külön a dunamelléki, dunántúli, 
erdélyi és tiszántúli egyházkerületben. 

IV. A tiszáninneni egyházkerület nyolc egyházme-
gyéjének szokásos canonicus kérdései betűsorrend szerint. 

V. Az egyházlátogatás mai jog- és hatásköre. 
VI. Fölmenthető-e a kanonika vizitáció az iskola-

látogatás kötelezettsége alól? 
VII. Fölmenthető-e a kanonika vizitáció a gondnoki 

számadás felülvizsgálása alól ? 
VIII. Az egyházlátogatás gyakorlati jelentősége. 
IX. Az egyházlátogatás fölteendő kérdőpontjai. 
X. Függelékül néhány mult századbeli püspöki és 

egyházlátogatási jegyzőkönyv hiteles másolata. 
Bizottság a pályamunkát néhány lényegtelen hibái 

és fogyatkozásai dacára is jutalmazni óhajtja, s közgyűlé-
sünk 40 koronával jutalmazza. Felbontatván a jeligés 
levélke, kitűnt, hogy a nyertes mű szerzője: Szuhay Bene-
dek kápolnai lelkész. 

E munka — alkalmasint — nyomtatásban is meg 
fog jelenni 1 

A másik pályakérdésre beadott »Konfirmációi beszéd 
imával* Korötsy István bizottsági tag előadása szerint 
szerkezeti tökéletlenségben, tartalmi gyarlóságban s alaki 
fogyatékosságban nagy mértékben bővelködik, s mint ilyen 
elejtésre érdemes. 

Ezután következett az írásban beadott indítványok 
tárgyalása. Széleskörű vita indult meg legtöbb indítvány 
lelett s arról győződtünk meg, hogy a nyílt vitatkozás 
nagy mértékben emeli a papság szellemi erejét és bátor-
ságát. S az értekezleti összejövetelek valódi nevelő isko-
láknak bizonyultak. 

Némedy József dédesi lelkész azon indítványát, hogy 
a 800 frtnál magasabb jövedelmet élvező lelkészek fize-
téséből is vonassék le a törvény által engedélyezett V6 rész. 
továbbá az állami és egyházi adó, s csak ezek levonása 
után élvezzék segélyüket s fizessék illetményüket, — érte-
kezletünk a méltányosság és osztó igazság szempontjából 
elfogadta s fölkéri a nt. egyházmegyei közgyűlést, hogy 
föliratávál a főt. egyházkerületnek 1899. május hó 2—4. 
napján tartott gyűlés 64. számú határozatát, mint a gö-
möri egyházmegye kezdeményező lépését helyeslésével 
támogatni méltóztassék. 

Nevezett lelkész második indítványa tárgyaltatott, 
ezután, mely a lelkészi és tanítói fizetéseknek havonkénti 
vagy legalább évnegyedenként kiutalványozása tárgyában 
adatott be. — Fontos indítvány! Ki ne óhajtaná ezt meg-
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valósítani. Csakhogy mikor az a boldog idő el fog jönni, 
mi már akkor nem élünk! Az egyházi évnek (ápril 24.) 
megváltoztatása azonban olyan tetszetős eszmét pendít 
meg, a melylyel foglalkozni értekezletünk óhajt s e kér-
dés tanulmányozására kebeléből: Szabó József, Doktor 
Gyula és Némedy József bizottsági tagokat küldi ki, 
kérvén őket, hogy jövő gyűlésünkre a tanulmányt készít-
sék el. 

Barna Gyula d.-horváti lelkész jól megokolt indít-
ványában az egyházfegyelem fontos kérdésére hívja fel 
az értekezlet figyelmét. — Egyhangúlag elhatároztuk, hogy 
erre ma szükség van s kéressék föl a nt. egyházmegyei 
közgyűlés, hogy az olyannyira szükséges kérdés tanul-
mányozására válaszszon egyházi és világi tagokból egy 
egyházfegyelmi szabályrendeletet alkotó bizottságot. 

Bárdos István és SzuJiay Benedek tagok indítvá-
nya is elfogadtatott a » Konfirmációi Kis Káté« bírálata 
tárgyában. Fölkéretik hatóságaink útján a »Sárospataki 
Irodalmi Kör«, hogy elnöksége döntés előtt küldje be 
értekezleteinknek a Konfirmációi Kis Kaiét, mint pálya-
műveket, mert mi inkább érülközvén a néppel, talán helyes 
megjegyzéseket is fezhetnénk a munka kijavításához, — 
mely bizonyára meg is teremné jó gyümölcseit. 

Hosszas vita után elfogadtatott Botos József azon 
indítványa is, hogy az egyházi, lelkészi és tanítói tőkék 
után eső 1 % biztosítási töke gyanánt két évig kamatoz-
zék, mint egyházmegyei dékán kezelése alatt álló összeg, 
mely kezelés alatt álló 20,000 frt csak két év alatt is 
400 frt lesz, mely tőkésítve az egyházmegye tulajdonát 
képezi azért, hogy tőkéinkért anyagi felelősséget vállalt. 

Még sokféle háziügy megvitatása után úgy 2 óra táj-
ban (9-től d. u. 2 óráig) közös ebédre gyülekeztünk, hol 
kedélyes hangulatban tovább folyt a tárgyalás, s folyt a 
pohár köszöntők ár ja! 

Adja Isten, hogy tartós nyomokat hagyjon értekez-
letünk a tanácskozók szivében s áldólag működjék közöt-
tünk az egyetértés lelke és szelleme! 

Kápolna. Szuhay Benedek, 
értekezleti jegyző. 

A ref. tanítók országos gyűlése. 
A gyűlést Komáromban aug. 22-én Antal Gábor 

püspök szép imával és beszédei nyitotta meg. Első tárgya 
volt az iskolai vallástanítás az énekben, melynek előadója 
Szalóky Dániel csokonyai tanító volt. 

Az Osztott népiskola tanterve és a református iskolák. 
Előadta Vincze József földesi tanító. Idevágó előadásában 
a tanterv következő részeit emelte ki. Az olvasmányi alapon 
való tanítás jó oldalait, a nyelvtan helyett a nyelvtanítás 
előnyeit, szám- és mértani tanítás gyöngéit, az énektaní-
tásnak a dallam után való eszközlését és végül s slöjd-
tanításnak az ismétlő iskolákba való utalását. A közgyűlés 
egyhangúlag csatlakozott az Országos Bizottság által elfo-
gadott Dobó-fele javaslathoz, hogy a tanterv legyen az 
egész országban egységes. Óriási eredményt várunk ettől, 

ha a kormány megszívleli, mert a nemzetiségi iskolák féken-
tartása s magyar nemzeti iskolává átalakítása ettől függ. 

Ezzel kapcsolatosan nagyon érdekes dolog történt. 
A Dobó Sándor indítványának hatása alatt Konkoly Th. 
Béla kir. törvényszéki biró 100 koronás pályadíjat tűzött 
a következő kérdésre: 

1. A törvények és a közélet tapasztalataiból merített 
okokkal támogatva tárgyaltassék, hogy az egységes tanterv 
országos alkalmazása mily befolyást gyakorolna a normál 
tananyag feldolgozására az elméleti és a gyakorlati tanítás 
s általában a népoktatásra ? És a valláserkölcsi tárgyak 
intenzív tanítása mellett a vallásos nevelésre s a nemzeti 
fejlődésre ? 

Ezen értekezés elkészítésére hat-hat havi határidő 
tűzessék s a pályamű beadására kéressenek fel a hazai 
összes állami, egyházi és magán elemi tanintézetek oktatói, 
a magyar néptanítók és hitoktatók vallásfelekezeti különb-
ség nélkül. 

A nyugdíjtörvény és a kántori fizetés címén Arany 
Bálint kimutatja annak igazságtalan voltát, hogy a kántori 
fizetést nem nézik tanítói illetéknek akkor, mikor a nyug-
díjigényt kiszabják, ellenben, mikor a törvényes 300 forintos 
minimumfizetést kell konstatálni, akkor a minisztérium a 
kántori illetéket is tanítói fizetésnek mínősíti. Törvényelle-
nesnek mutatja ki ugyancsak azt az eljárást, hogy a katasz-
teri jövedelem értéke szerint becsülik meg a tanítói 
földeket. 

Végül Simon Károly (Hajdu-Hadház) terjeszti elő a 
zsinati memorandum tárgyában a következőket ; 

Mondja ki az Országos egyesület, hogy a magyar-
országi ev. ref. tanítók egyeteme nevében a közelebb tar-
tandó zsinat elé memorandumot terjeszt. E memorandum-
ban kéri és sürgeti: 1. A vallás-erkölcsi képzés helyesebb 
irányba terelését. 2. A népiskolai tanterv, szervezet, igaz-
gatása és rendtartás egységesítését, javítását s a népiskolai 
szervezet minden pontján a szakszerű irányítás előtérbe 
állítását s a tanítóknak, mint szorosan vett szakemberek-
nek képviseleti jogát. 3. A néptanítók anyagi helyzetének 
a tanítók képeségével arányban álló rendezését s e célból 
az állam segítségének igénybevételét. 4. A néptanítók jogi 
helyzetének oly módon való tisztázását, hogy azok. mint 
az egyház testének egyik fontos alkotó eleme, az egyházi 
önkormányzat ügyeit intéző minden fórumon képviseltetési 
jogot nyerjenek. 5. Az ország összes ev. ref. egyesületeit 
ebben az ügyben záros határidő alatt véleményezésre szólít-
ják föl. 

Végül a tisztviselőket választották meg így: Elnök: 
dr. Kiss Áron — Budapest és Sinka Lajos Krassó. Alelnök: 
Simon Károly — H.-Hadház és Szalóky Dániel — Cso-
konyai. Titkár: Kecskemétiig László — M.-Túr. Jegyző: 
Csurlea István és Vidonyi Jenő — Debrecen. Pénztárnok: 
Dávid Mihály — Debrecen. 

Választmányi tagok: Tanítók: Józsa Pál Kisújszállás, 
Dobó Sándor H.-Böszörmény, Sólyom Antal H.-Böszörmény, 
Vég István G.-Szt-György. Szász Ferenc Veszprém, Varga 
István N.-Kőrös. Kutasy Dénes Léva, Fdep Endre D.-Pataj, 



Almásy Sándor Beregszász. Hajdú László N.-Kőrös, Foga-
rasy Jenő Ároktő, Farkas Imre M.-Túr, Csinos József 
Karancs, Tóth István Dömsöd, Mohácsi János Ó-Szöny, 
Szabó István T.-Szt-Miklós, Égető Imre H.-M.-Vásárhely, 
Gerécz Károly S.-Patak, Zsemlye Péter Bucs, Horváth 
István Nyíregyháza, Nagy János Bánfalva, Arany Bálint 
Rinya-Újlak, Vincze József Földes, Szabó Albert Záhony, 
Szabó József Kis-Kereki, Kis Gábor Okány, Dávid Sán-
dor Debrecen, Makay Zádor Dévabánya, llitóokh István 
Kaba, Szabó József N.-Zerind. Összesen 30. Póttagok: 
Sikolya Antal Tarcal, Korocz Dániel Szikszó, Hegedűs 
János Sajó-Gömör, Jámbor Lajos Békés, Tóth Kálmán 
Tapolcafő, Sóos Gyula P-Radóc. 

Nem tanítók rendes választmányi tagok: Nagy 
László Budapest, Kovács Lajos Debrecen, dr. Baksa Lajos 
H -M.-Vásárhely, dr. Ádám Sándor M.-Túr, Padrah Sándor 
Szoboszló, ifj. Sóvágó Gábor H.-Böszörmény, Szabó Aladár 
Budapest, Konkoly Th. Béla Komárom, Fercnczy Gyula 
Debrecen, Szabó János H.-M.-Vásárhely. Összesen 10. 

K Ü L F Ö L D . 

Hírek Olaszországból. 
(Vége.) 

A vádak legfőbbjei igaztalanoknak ismertettek, a 
tanácsosok egyetlen bizonyítékot sem tudtak felhozni vád-
jaik mellett, tehát elmarasztaltattak a költségekben; a 
La Vera Roma szerkesztői ugyanezzel büntettettek és el 
is fogattak, Pezzanit hamis tanuk szerzésével bevádolták 
Spalato rendkívüli törvényszéke előtt. Mikor ott meg nem 
jelent, elővezetése elrendeltetett. Végre kiviláglott, hogy 
tízen Angelini elvesztésére szövetkeztek. Ezen aljasság 
kezdeményezői az igazságszolgáltatás kezei közt vannak. 

Nagyszámú olasz munkást alkalmaznak a Simplon 
áttörésénél, ezen gigászi munkánál, melynek célja északi 
Olaszországot déli Svájccal összekötni. Ezek a szeren-
csétlenek, kik közt egészen kiskorúak is vanak, veszedel-
mes munkára vállalkoztak, mások, kik odahagyták korábbi 
foglalkozásukat, a földmívelést, hogy a vasútvonalon dol-
gozzanak, elvesztették a földmívelés iránti érzéküket és 
míg ugyanazon fajta munka keresése végett helyről-helyre 
vándorolnak, siralmas anyagi és erkölcsi helyzetbe jutnak. 
Körülbelül 1400-an vannak, sokan feleségüket és gyer-
mekeiket is magukkal hordják, legtöbbnyire fogyatékos 
ruhácskában. elbutulva, nem lévén sem iskolájuk, sem 
templomuk, napról-napra csak vegetálnak. 

A Giornale degli Economisti szivére vette sorsukat 
és egy cikket közölt, mely leírja ezeknek a szegény em-
bereknek szomorú sorsát s vádolja a Brandt és Brandau 
társaságot, mely őket alkalmazza. Több lap tudósítókat 
küldött oda, hogy tárgyaljanak és a Simplon mérnökei 
a Corriere della Sera szerkesztőjének, Bianchinak azt 
mondták, hogy olyanok azok, mint a vad növények. — 

Nem sok kell nekik anyagi létezésük fentartására. de nagy 
szükségük volna erkölcsi tekintetben leendő fejlődésükre. 

Ilyenféle nyilatkozatok folytán egy olasz bizottság 
alakult Genfben, Basso olasz konzul tiszteletbeli elnök 
és Pantaleoni nemzetgazdászati tanár működő elnök veze-
tése alatt. Ez a bizottság célul tűzte maga elé a Simplo-
non foglalkozó olasz munkások helyzetének egészségi 
és gazdasági tekintetben kívánatos javítását. A Brandt 
és Brandau-cég ép úgy, mint a svájci kormány adomá-
nyaikkai segítik elő a célt. A bizottság tényleg meg tudta 
akadályozni, hogy több munkást fogadjanak, mint szük-
séges, és védelmezi őket azok ellen, kik ki akarjak őket hasz-
nálni. De van egy másik dolog, a mi kivül esik a bizott-
ság működési körén : erkölcsi és vallásos nevelése ezeknek 
a nyomorult lényeknek, kik a jelenben teljesen állati életet 
élnek. Nincs sem iskolájuk, sem templomuk, értelmiségük 
ép úgy, mint flelkiismeretük vad állapotban van. Már a 
szocialisták és anarkhisták küldtek ügynököket közéjük, 
kik aztán igen könnyen elcsábítják. Nyitva előttük hitvány 
otthonaik, a hol hamisított italokat árulnak, megmérgezve 
testet és lelket és szombaton s vasárnap ittas munkások 
borítják az utcákat. 

Viliari szenátor, ki egykor közoktatásügyi miniszter 
is volt, a Corriere della Sera hasábjain meleghangú fel-
hívást intézett Olaszországhoz s ebben a lapban egy alá-
írást nyitott meg, hogy alapot gyűjtsenek iskolák, olvasó-
termek létesítésére. A genfi evangéliumi társaság a maga 
részéről bizottságot küldött ki, hogy terjeszszék az evan-
géliumot a Simplon munkásai közt, kik a svájci oldalon 
dolgoznak. Olaszország felől egy fiatal methodista, Piggott 
hintegeti köztük az evangélium magvait a cég protestáns 
vezetőinek felhatalmazásával, működésének főhelye Gra-
vellona. A munkások hálával fogadják a könyvecskéket 
és a Szentírás példányait, melyeket nekik osztogatnak. 
Az istentiszteletet szorgalmasan látogatják, csakhogy nincs 
helyiségük, mindössze egy jószívűségből felajánlott nagy 
terem, de ez elégtelennek bizonyult. De csak hogy már 
megkezdődött ezeken a szó legteljesebb értelmében műve-
letlen lelkeken a jó munka és már gyümölcsöket is terem. 

De Rómában is örvendetesen halad előre az evan-
gélium. A papa szükségesnek látta a protestáns befolyás 
ellensúlyozását s az ő jóváhagyása mellett indult meg 
»a hit vedelmének munkája*. A jezsuiták lapjai komolyan 
megijedtek azon az evangéliumi propagandán, melyet az 
amerikai methodisták, a baptisták, a valdensek, az olasz 
evang. egyház, a keresztyén ifjaK egyesülete indítottak. A 
papság is ellenállást fejt ki, megriadva az evangélikusok elő-
haladásától. A valdensi evangéiizáló társaság tudósításának 
rövid kivonata eszméltet annak előmenetele felől. A val-
densi egyház — úgymond — ma teljes függetlenségnek 
örvend, míg 50 évvel ezelőtt az evangélizálásnak minden 
próbája komoly akadályokba ütközött, ezelőtt a 48 tag-
ból álló (ma 109) zsinat sem gyűlhetett össze jóváhagyás 
nélkül. Ma szabadság van az alpoktól Afrika tengeréig 
és vele mindenütt terjed a biblia is. Ha pedig a klérus 
sértő és zajos ellenállást fejt ki, az evangélisták mind-



annyiszor támogatást találnak a belügyminiszternél, ha a 
vallásszabadságot biztosító új törvényekre hivatkoznak. Ma-
napság már Uruguayban is 3 parókhia van szervezve 
1500 kommunikálttal, és az Argentiniai köztársaságban 
egy 250 taggal. Magában Olaszországban a völgyekben 
17 parókhiájuk van, 48 missziói egyházuk és 45 állo-
másuk, nem is említve a különböző intézeteket, mint a 
minő a florenci gimnázium, lyceum, theológiai akadémia, 
ispotályok stb. Az evangélizálás főleg öt kerületben virág-
zik ; Pont, egyetlen evangélizáló útjában a falvakból itt 
700, ott 400, amott 600 lelket térített meg és 210 Új-
Szövetséget osztott szét. 

Imé, »az aratni való gabona már megért, csak kérni 
kell az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ara-
tásra !« 

Lic. Rácz Kálmán. 

E G Y H Á Z . 

Az angol i s t e n t i s z t e l e t e k Budapesten a hold-utcai 
református templomban vasárnap, szeptember 3-án, ismét 
megkezdődnek. Az istentisztelet kezdete 11V2 óra. 

E G Y E S Ü L E T . 
Az Eötvös a lap gyűlése . Az Eötvös-alap (országos 

tanító-egyesület) augusztus 19-én tartotta évi rendes köz-
gyűlését Péterfy Sándor kir. tanácsos elnöklésével. 

Péterfy Sándor megnyitó beszédében kiemelte, hogy 
Wlassics Gyula miniszter az idén 500 frttal többet, tehát 
1500 frtot bocsátott az Eötvös-alap segítő-bizottságnak 
rendelkezésére. Ennélfogva az Eötvös-alap az idén 4150 
frtot oszthat ki ösztöndíj és segítség címén. 

LaJcits Vendel titkár előterjesztette az ösztöndíjban 
és segíségben részesítendők névsorát. Vita nélkül meg-
szavazta a közgyűlés a dí jakat : 

Ösztöndíjban részesül 45 tanuló. 
Bejelentette továbbá az elnök, hogy az Eötvös-alap 

kebelében egy 20,000 forintos külön alap létesítését hatá-
rozta el az igazgatótanács, a mely alap a megboldogult 
Erzsébet királyné nevét fogja viselni, kamatainak felét a 
tagok fiainak, a másik felét pedig a tanítók leányainak 
szánták. A közgyűlés az alapító-levél szövegéhez hozzá-
járult. Végül tudtul adja az elnök, hogy az igazgatóság 
megépíti a Tanítók házát, szegény tanítók gyermekeinek 
fölnevelésére. 

Miután a közgyűlés elfogadta a bemutatott építési 
szerződést s annak aláírásával megbízta az elnököt, Peterfy 
kifejtette, hogy a Tani'ók háza a Szentkirályi-utca 47. sz. 
alatt épül s hogy november hó 29-én már 50 növendék 
számára megnyílik. Az internátus gondnokává a közgyű-
lés Józsa Mihályt választotta meg. 

Ezután Újváry Béla röviden ismertette a Tanítók 
háza létesülésének történetét s a közgyűlés jóváhagyását 

kérte arra, hogy az országos bizottságnak holnap tartandó 
ülése elé egy több pontból álló határozati javaslatot ter-
jeszthessen a Tanítók házának fentartása és fejlesztése 
dolgában. E javaslat felsorolja az intézmény jövedelmi 
forrását is. Erre nézve a következő főbb pontokat, fogadja 
el a közgyűlés: 

1. Minden magyar tanító, felekezeti, nemzetiségi és 
iskolajellegi különbség nélkül, a maga legsajátabb ügyé-
nek tekintse a Tanítók háza ügyét. 

2. Hogy ennélfogva óhajtandónak, sőt szükségesnek 
tartja s ez irányban felszólítással fordul az ország összes 
tanítóegyesületeihez és tanítótestületeihez, hogy az ország 
minden tanítója mielőbb belépjen az Eötvös-alap kötelé-
kébe, részint 25, vagy 10 frtos részesjegyek vásárlásával 
részint 3 korona évi tagsági díj lefizetésének kötelezett-
ségével. 

3. Felszólítja azokat a tanítóegyesületeket, a melyek 
tavaszi vagy nyári gyűlésükön a Tanítók háza javára 
tőkét szavaztak meg, hogy e tőke kamatait már 1900. 
január 1-től számítva fizessék be az Eötvös-alap pénztá-
rába a Tanítók háza föntartására. 

4. Szólítsa föl az országos bizottság Magyarország 
tanítóegyesületeit és testületeit, utasítsák járásköreikei, 
hogy hívják fel a tanítók figyelmét és nyerjék meg jóaka-
ratukat a Tanítók háza javára rendezendő ünnepélyek, 
előadások és mulatságok rendezésére; általában legyen 
minden magyar tanító a Tanítúk házának a közönség 
körében lelkes megismertetője és szószólója, 

5. Mondja ki az országos bizottság és keresse meg 
e tekintetben is az ország összes tanítóegyesületeit, hogy 
minden oly ipari, vagy irodalmi vállalatot, a mely a Ta-
nítók Háza vagy az Eötvös-alap javára jövedelmez, így 
első sorban és mindenekfölött báró Eötvös József mun-
káinak báró Eötvös Loránd által nagylelküleg felajánlott 
kiadását minden magyar tanító támogatni önmaga iránt 
való kötelességének tartsa. 

Gööz József előadó ismertette ezek után az Eötvös-
alap módosítandó alapszabályait. E pontnál Nagy László 
kifejtette, hogy az új alapszabályok nem készültek helyes 
alapon. Nem helyes, hogy egy intézménynyé teszik az 
Eötvös-alapot és a Tanítók Házát. Ez a két intézmény 
természeténél fogva nem egy. Az Eötvös-alap tisztán jóté-
kony intézmény, a Taníjók Háza pedig társadalmi célo-
kat is szolgál. Indítványozza, hogy a közgyűlés adja vissza 
az alapszabályokat a bizottságnak. A közgyűlés azonban 
elvetette indítványát. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Thúri Károly zánkai ev. ref. lelkész, volt 1848 — 49. 

honvéd hadnagy f. évi aug. 26-án élete 72-dik, lelkipász-
torsága 49-dik évében agyszélhűdés következtében hirtelen 
elhunyt. Halálát nagy kiterjedésű lelkészi család gyászolja. 
Thúri Etele v.-vámosi. Thúri Károly s.-kapolyi lelkészek 
édes apjukat gyászolják az elhunytban. Áldás legyen 
emlékén! 



K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i hírek. Lapunk felelős szerkesztője nyári 

üdüléséből Balaton-Szemesről a fővárosba visszatért, és a 
lap vezetését ismét átvette; helyettesének, Gergely Antal 
lelkész úrnak pedig, ki a nyár folyamán a lapot oly 
gondosan és szakavatottan szerkesztette, e helyről is köszö-
netét nyilvánítja. — Budapesti ref. egyházunkba új hitok-
tatókul Székely József segédlelkészt és Kóréh Tatay Endre 
lelkészjelöltet alkalmazta az illetékes egyházi hatóság. — 
A tiszántúli ref. egyházkerület Budapesten az Eötvös-kol-
légiumba 500—500 frt stipendiummal Birta István és 
Csépke Andor főgimnáziumot végzett ifjakat küldte fel, 
azzal a kötelezettséggel, hogy tanári szaktárgyaik mellett 
évenként egy-egy theol. tantárgyat is hallgassanak a ref. 
theol. akadémián, s azokból vizsgálatot is tegyenek. 

* Legfelsó'bb kitüntetés , A hivatalos lapnak egyik 
augusztusi száma a protestáns tanügy iránt érdeklődők-
nek bizonyára nagy örömére adott hírt arról, hogy 0 
Felsége a király dr. Horváth Ödön egyetemi magánta-
nárt, a tiszai ágost, hitv. evangélikus egyházkerület eper-
jesi kollégiumi jogakadémiájának dékánját a tanügy és 
közművelődés terén szerzett érdemei elismeréseül a királyi 
tanácsosi eímmel tüntette ki. Az egyetlen evangélikus 
jogakadémia szolgálatában álló e kiváló tanférfiúnak leg-
felsőbb helyről jövő kitüntetése a mily örvendetes tanú-
jele annak, hogy a legilletékesebb tényezők miként gon-
dolkoznak a protestáns felekezeti jogi oktatásnak jelen-
tőségéről s az országos oktatásügy keretében elfoglalt 
fontosságáról, másfelől méltó elismerésé azoknak az érde-
meknek, melyeket dr. Horváth Ödön 16 évi jogtanári, 12 
évi dékáni működése alatt szerzett. A nemzeti közmű-
velődés és jogi szakirodalom szolgálatában két évtized 
óta lankadatlanul buzgólkodó kitűnő tanférfiúnak kine-
veztetéséhez a magunk részéről is a legmelegebben gratu-
lálunk. 

* Radó K á l m á n utódja. A soproni egyházmegye 
közgyűlése után, a közebéd alkalmával, Renner esperes 
fölvetette a kérdést, ki legyen Radó Kálmán utódja a 
kerületi felügyelői méltóságban s abból a meggyőződésből 
indulva ki, hogy csak olyan egyén választható, ki a kerü-
letben már érdemeket szerzett magának, dr. S'-hreiner 
Károly kir. tanácsost tartotta a legméltóbb jelöltnek. Az 
összes gyülekezetek képviselői leikes örömmel fogadták 
az esperes fölszólalását, mi dr. Schreinert azon kijelentésre 
indította, hogy a jelölést elfogadta. Egyúttal kijelentette, 
hogy megválasztatása esetén a kerület anyagi helyzetének 
megszilárdítását s a most megnyíló kőszegi felsőbb leány-
iskola jövőjének biztosítását tartaná első feladatának. 
Mivel Schreiner már Radó Kálmánnak is tekintélyes ellen-
jelöltje volt, a dunántúli egyházkerület körül eddig szer-
zett nagy érdemeinél fogva megválasztása biztosra vehető. 

* Protestáns templom Tátra-Lomnicon. A Tát-
rákban nyaraló közönség már rég hiányát érezte egy 
protestáns templomnak s ezért még a mult év folyamán 

mozgalom indult meg a Tátrában nyaraló közönség köré-
ben, hogy lehetőleg rövid idő alatt egy protestáns tem-
plomot építsenek Tátra-Lomnicon. A mozgalom élére gróf 
Pejac. evich Katinka és Jolán állott. Ugylátszik, hogy e 
nemes mozgalom folytán most már rövid idő alatt fölépül 
Tátra-Lomnicon a kincstártól vett telken a templom. Folyó 
hó 21-én Matlárházán tartották meg az ügy iránt érdek-
lődők alakuló gyűlésüket, melyen végleg elhatározták egy 
közös jellegű protestáns templom építését és megtettek 
minden előleges intézkedést. A megjelentek közt ott volt 
Szilágyi Dezső, ki a gyűlés folyamán föl is szólalt, Münich 
Aurél országgyűlési képviselő, Fabiny Ferenc curiai biró, 
Lánczy Gyula egyetemi tanár, gróf Pejacsevich Katinka 
és Jolán, Hegyi Mihályné és még számosan. Az értekez-
letből kifolyólag az előkészítő, illetve az építészeti és föl-
ügyelő bizottság következően alakult meg: Elnök: Pejacse-
vich Katinka grófnő, titkár: Némethy Gábor, tagok: Fabiny 
Ferenc, Münich Aurél, Székely Gyula, Münich Kálmán, 
id. Loisch Mátyás, Vester Pál, Pejacsevich Jolán grófnő, 
özv. Hegyi Mihályné, dr. Magyar László, Radácsy György, 
Rodakofszky József, és Lánczy Gyula. Ez a nagybizottság 
azután szükebbkörű építési bizottságot választott. 

* Arany János írókészlete. Csiky Kálmán mű-
egyetemi tanár a nagyszalontai Arany János emlékegye-
sületnek megküldte Arany Jánosnak írókészletét, a melyet 
a nagy költő 20 éven át használt. Csiky az írókészletet 
1879-ben kapta Arany nejétől a Toldi szerelme megjele-
nése után. A nagy költőnél járt Ráth Mór, a könyv ki-
dása ügyében s megpillantván asztalán ezt a tintatartót, 
azt a megjegyzést tette, hogy Arany János asztalára nem 
való az a szegényes készlet. Mire Arany szerényen azt 
válaszolta, hogy ő azzal nagyon meg van elégedve. Husz 
év óta használja s kitart már az addig a rövid ideig, 
míg szükség van reája. Mind amellett is másnap egy 
díszes írókészlet volt az költő asztalán a kiadó ajándé-
kából. De ő nem minden ellenkezés nélkül engedte nejé-
nek, hogy a megszokott ócska tárgyat az új, pompásab-
bal kicserélje. így jutott Csiky birtokába több más aján-
dékul kapott emléktárgygyal együtt ez a tintatartó is, a 
mely már az Arany-szobában van elhelyezve. A tinta-
tartó egyébként nem valami dísztelen tárgy. Állványa 
sötét-piros kemény fából való volt, sárgaréz cifrázatokkal 
A tinta és porzótartó üveg, de szintén rezes cifrázatú 
fakupakkal. A szerszamot Arany akkor vette, a mikor 
lakását Nagy-Kőrösről Budapestre tette át. 

* A németországi evangélikus szövetség ez évi 
közgyűlése fennállása óta, a XII ik. október 9 — 12. napjain 
fog megtartatni Nürnbergben a következő programmal: 
október 9-én tanácskozás, este ismerkedési estély; októ-
ber 10-én délelőtt tanácskozás, délután isteni tisztelet a 
Lőrinc-templomban, a hol Haupt hallei professzor prédikál, 
este nyilvános értekezlet, a melyen Buchwald lipcsei lel-
kész s Trümpelmann magdeburgi szuperintendens tartanak 
előadást, az első »Luther személyiségéről s annak a 
jelenre vonatkozó jelentőségéről*, az utóbbi ^Istennek ujja 
a német nép történetében reformáció óta« cím alatt; 



harmadik felolvasás is lesz: »az ev. egyház jótékonysága* 
cím alatt; okt. 11-én délelőtt konferenciák, majd a nyil-
vános nagy gyűlés, a melyen gróf Wintzingerode Boden-
stein mond megnyitó beszédet, erre üdvözlések következ-
nek, azok után pedig előadás, még pedig dr. Bergertől, 
»Humanizmus vagy protestantizmus? Korunknak ez a 
lelkiismereti kérdése« cím alatt. Gyűlés után ünnepi lakoma, 
este pedig zenei előadás, a melyen előadják a Hacenberg 
lelkész »Gusztáv Adolf* című költeményére Bruch Miksa által 
szerzett oratoriumot. Okt. 12-én bevégző gyűlések. 

* Köszönetnyi lvání tás . A bennünket ért meg-
rendítő csapás elhordozásához nagy lelkierőt kölcsönzött 
nekünk az az igazán ritka közvetlenséggel és impozánsan 
megnyilatkozó közrészvét, melylyel Nagy-Bánya város 
egész társadalma, a nagy-bányai ref. egyházmegye egész 
papsága, egyetemes magyar ref. egyházunk oly számos 
kitűnősége, a szatmári és debreceni ref. főgimnáziumok 
tanári kara, a krassói ref. egyház, Felső-Bánya városa és 
ezeken kivül közeli és távoli vidékeken lakó nagyszámú 
jó ismerőseink és barátaink bennünket mély fájdalmunk-
ban körülvettek s melylyel az elhunyt igaz embert ve-
lünk együtt egyformán siratták. Úgy érezzük, hogy a 
vigasztalók szavaiban az ő szelleme szólott hozzánk, 
melynek parányait szétosztotta 0 mindazok között, a kik 
vale érintkeztek. Csupa szeretet voli ő. S most látjuk, 
hogy nem hagyott bennünket teljesen árván, mert sze-
rető jóságával olyan erős szeretetet keltett fel mindenfelé, 
hogy emlékezete által elevenen munkál ma is s bennün-
ket támogat. Köszönetet mondunk azoknak, a kik szi-
veikbe fogadták emlékét és emlékezetét, s a szomorú 
alkalommal ünnepélyesen nyilvánított szeretetükbe teljes 
bizalommal ajánljuk magunkat továbbra is. Mi egész ben-
sőnkkel viszonozzuk azt. Mi már megnyugodtunk az Úr 
végzésében, kiről a megboldogult annyiszor hirdette, hogy 
minden végzése bölcs és jó s hogy Ő az özvegyek é? 
árvák hatalmas gondviselő Atyja ! Hogy egyenkint köszön-
jük meg mindazoknak jóságát, a kik a temetésben tevé -
kenyen is résztvettek, kondoleáló táviratokat és oly meg-
hatóan szép, vigasztaló leveleket küldöltek, arra képesek 
nem vagyunk, mert százakra menő leveleket írnunk a 
megboldogultról, szomorú helyzetünk első heteiben sem 
szellemi, sem érzelmi, sem fizika erőnk nincs. Fogadják 
azért ez úton ismételt hálás köszönetünket. Kelt Nagy-
Bányán, 1899. augusztus 13-án, özv. Gergely Károlyné 
és fia: Gergely György. 

* Felhívás . A nagyváradi ev. ref. leányinternátus 
ig. bizottsága a háztartás vezetése és az igazgatónőnek 
a növendékekre való felügyeletben kisegítésére házvezető-
nőt alkalmazni szándékozik. Felhívja azért az olyan gyer-
mektelen lelkészi özvegyeket, akik e 200 frt évi tisztelet-
díjjal és az intézetben nyerendő teljes ellátással jutalmazott 
állást elnyerni óhajtanák, hogy illetékes lelkészi hivata-
luktól kért és életkorukat is igazoló bizonyítvány kapcsán 
ajánlkozásukat legkésőbb a folyó évi szeptember hó 15-ig, 
alulírotthoz eljáttutní szíveskedjenek. Megjegyzem, hogy 
az állandósítás csak egy évi próbaidő után történik. — 
Nagyváradon, 1899. aug. 24-én. Sulyok István, ev. ref. 
lelkész. 

* Eladó könyvek. Szerkesztőségünknél a következő 
könyvek tétettek le eladás végett: 

1. Egyházi Reform című folyóirat 1871—76. évi 
folyama; tehát az egész. Szerkesztette Kovács Albert. 
Díszkötésben, tiszta új. Ára 8 frt. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CB. ÉS KIR. 

2 Schwarz K. »Adalékok a legújabb theologia tör-
ténelméhez* ; fordította Kovács Albert. Díszkötésben, tiszta 
új. Ára 2 frt. 

3. Török Pál és Székács: »Protestáns lelkészi tár«; 
4 kötet. Ára 1 írt. 

4. Kősziklán épült ház ostroma; 1866-iki új kiadás. 
Ára 30 kr. 

5. Dobos J. »Homiliái«. Ára 50 kr. 
6. Tóth Ferenc: »Homiletikája* 40 kr ; Liturgikája 

50 kr.; Túl a tiszai ref. püspökök élete = 60 kr. 
7' SzŐnyi JV. István: »Martvrok koronája*. 1727. 

Ára 70 kr. 
Az újabb könyvek mind egészen újak: a régiek 

pedig jó állapotban vannak és egyenkint is megvehetők. 
Az egész gyűjteménynek ára együtt = 12 forint. 

P á l y á z a t . 
A békési ev. ref. egyház az előléptetés folytán meg-

üresedett IV-ik osztály'i?. szakaszának leánytanítói állására 
pályázatot hirdet. 

Javadalma: 425 frt készpénz, 100 frt lakbér, női 
kézimunka tanításért 50 frt, ötödéves korpótlék az állam-
pénztárból. 

Kellőleg felszerelt kérvények szeptember hó 15-ikéig 
az ev. ref. iskolaszéki elnökséghez küldendők 

Békés, 1899. augusztus hó 31-én. 

Bányai István, 
presb. jegyző. 

Református Kis Káté 
cím alatt az *Okor-szigetvidéki ref. egyh. Értekezlet« 
nyilvános pályázat útján oly vallástani kézikönyvet készít-
tetett, melyből Szórványokban idegen hitfelekezetek közé 
ékelt hitrokonaink gyermekei tanító nélkül, önszor-
galmuk útján sajátíthassák el sz. vallásunk legfőbb igaz-
ságait, a legszükségesebb imákat, sőt abból a konfirmá-
cióra is kellően előkészülhessenek. 

A jutalmazott müvet a bíráló bizottságon kivül 
főt. Szász Károly püspök és Fi ló Lajos urak is a kitű-
zött célnak megfelelőnek találván, az kiadatott s több 
100 példányban ment forgalomba. 

A gömöri leik. értekezlet (^Sárospataki L.« 310. 1.) 
tagjainak: »a szórványok használatára melegen ajánlja«. 
A egyházi sajtó is kedvezően fogadván, minél szélesebb 
körű elterjedése kívánatos. 

A 75 lapra {6 évfolyam) terjedő mű ára kötve 
csak 14 kr. s kapható Farkas Emil ref. lelkésznél 
Nagy-Peterd (Baranya m. p. h.), ki egyes példányokat 
17 kr. beküldése ellen, valamint 50 példánynál többet 
bérmentve küld, kevesebb példányért a megfelelő portó 
az árral együtt beküldendő. 

Megrendelhető könyvárusi úton is Kókainál Buda-
pesten. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

>VARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség1: 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

K i a d ó - h i v a t a l : 
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 : 
I I 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 ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre: 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Mit szeretnénk még tenni Debrecenben? 
Folyó hó 20-án lesz P r o t e s t á n s I rodalmi 

T á r s a s á g u n k közgyűlése Debrecenben . A debre-
ceni ref. egyház és Debrecen városa vendége 
lesz magyar p ro tes táns egyházunk irodalmi tár-
sasága. Meg vagyok győződve a felől, hogy mind 
a gyűlés, mind annak helye össze fogja hozni 
egyházi és világi férf iaink egész seregé t a h í res 
régi kálvinista város kebelében. Épüle tes lesz 
b izonyára a gyűlés ; igazi magyaros a vendég-
szeretet , a mely i rodalmi t á r saságunk tagja i t 
fogadja. De igazán megvallva, sokan vagyunk, a 
kik a debreceni kálvinis ta ós evangél ikus soka-
dalomtól egyebet is vá rnánk , mint az i rodalmi 
t á r sa ság ügyei i ránt való é rdek lődés t és a szí-
ves magyar vendégszere te t végigélvezését . Van-
nak a mi p ro tes táns egyházunk é le tének olyan 
oldalai is, a melyekre fényt az i rodalmi tá rsa-
ság tanácskozásai nem vethetnek s a melyeknek 
sötét képei t a legszívesebb vendégszere te t ós a 
legszebben ter í te t t fehér asztal sem leplezhetik el. 

Azt szere tnénk tehát , ha a debreceni egy-
házi ós világi sokadalom nemcsak az irodalmi 
t á r saság je lentése i t ha l lga tná és nemcsak a szíves 
vendégszere te te t é lvezné végig, hanem időt sza-
k í tana magának a r r a is, hogy tekin te te t ve tne 
egyházi é le tünk azon oldalaira is, a hol sötét 
á rnyak emelkednek , s ke resné a módokat és esz-
közöket ez á rnyak e l tün te tésé re is. 

Hogy a Magy. Prot . I rod. T á r s a s á g n a k deb-
receni közgyűlése a lkalmával közös és bará tsá-
gos é r tekez le t re jöjjünk össze, a melyen egyházi 
é le tünk sokféle baja i ról és azoknak orvosszerei-
ről tanácskozzunk, ez a gondolat , a »Hajnal«-ból 
ki indulva, v isszhangot kel tet t csaknem minden 
egyházi lapban s sok buzgó ember melegen 
pár to l ta a felvetett eszmét. Az ér tekezle t szer-
vezését legszívesebben lá t tuk volna ugyan a 
t iszántúli egyházkerüle t i ér tekezlet vezetőinek 
kezében ; azonban az idő rövidsége miat t az 

ér tekezle tnek ilyen rendezése és ilyen szervezés 
mellett való megta r tása nem volt megvalósít-
ható . Sajnálat ta l vet tük ezt tudomásul , de lel-
künk belenyugodni nem tud, annál kevésbé, 
mer t I rodalmi T á r s a s á g u n k t i tkára s a ))IIajnal« 
szerkesztője a két tes tvér prot. egyháznak csak-
nem minden részéből ú j abb ós ú jabb fe lhívásokat 
kap tak az ér tekezle t rendezésére . 

E felhívásokat sokszor meghány tuk -ve te t tük 
magunk között s gondolkoztunk a felett, hogy 
miként, minő fo rmában lehe tne az ér tekezle te t 
mégis megvalósí tani , a nélkül, hogy azzal a k á r 
feltűnni, a k á r bármely i rányban is konkur r enc i á t 
támasz tani lá t tassunk. Gondola ta inka t többekke l 
közöltük s tőlük azt a választ nyer tük , hogy a 
jó a lka lmat fe lhasznála t lanul elszaladni s a szép 
te rve t elaludni ne engedjük , h a n e m ha egész 
vagy félhivatalosan nem lehet is meg ta r t an i az 
ér tekezletet , t a r t suk meg legalább egészen bizal-
mas formában, pusztán egyház tá rsada lmi úton. 
S egyben ki is je lentet ték, hogy az é r tekez le t -
nek ilyen módon való meg ta r t á sá t segíteni és 
támogatn i fogják. 

Ily körü lmények közt azt hiszszük, mulasz-
tást köve tnénk el, ha az ér tekezle te t te l jesen 
e le j tenénk s abból legalább is annyi t megvaló-
sítani nem aka rnánk , a mennyi, minden hivata-
los színezet vagy r endenés nélkül, pusztán egy-
ház tá rsada lmi u ton megvalósí tható . Azér t azt 
indítványozzuk, hogy a kik Debrecenbe , az iro-
dalmi t á r sa ság ü lésére l e rándu lunk , ke re s sünk 
módot és a lka lmat ar ra , hogy ba rá t ságos é r te -
kezletre összejővén, t anácskozzunk a felett, hogy 
a je len elég szomorú viszonyai között mikén t 
ós mit t ehe tnénk egyházunk m e g m e n t é s é r e ós 
fe lvirágoztatására . Az ér tekezlet meg ta r t á sá r a 
vonatkozó emez ind í tványunk csak abból az 
igaz szeretetből fakad, a melylyel egyházunk 
i rán t v ise l te tünk s a mely mellet t nem tud juk 
érzéket lenül nézni egyházi é le tünk sebeit s hal lani 
a fájdalom miat t feltoluló panaszokat , h a n e m 



igyekeznénk a sebeke t orvosolni s a panasz 
nyögései t az öröm hangja ivá változtatni. Ezér t 
a szere te té r t s az ebből fakadó jó szándékú 
tö rekvésér t pedig, hiszszük, hogy nem fog elitólni 
b e n n ü n k e t senki. 

Jó tö rekvésünkbe belevegyül ugyan az az 
aggodalom, hogy vájjon az által nem látszunk-e 
megzavarni a Prot . í rod. Tá r saság üléseit s nem 
tűnünk-e fel oly színben, mint a kik rekr imi-
nálni, vagy konkur renc iá t támasztani a k a r u n k ? 
De aggoda lmunka t eloszlatja egyfelől annak meg-
gondolása, hogy az értekezletet , az írod. Társa -
ság üléseiről függetlenül , annak rendezőségé t 
semmivel sem te rhe lve s oly időben k ívánnánk 
megtar tani , a mikor a T á r s a s á g tanácskozása i t 
egyál ta lában nem zavar juk ; másfelől pedig az a 
meggyőződós, hogy az ér tekezle tnek pusztán 
egyháztársada lmi úton való rendezésével egyál-
ta lában nem ava tkoznánk a t iszántúli egyházke-
rület i é r tekezle t jogaiba ós működésébe . De leg-
fő képen az a tudat nyugta t meg és biztat ben-
nünket , hogy ér tekezle tünkkel csupán pro tes táns 
egyházaink javát óha j t anánk szolgálni s hogy sokat 
mulasz tanánk , ha azt az alkalmat , a mikor két 
t e s tvé regyházunk oly sok buzgó fórfia sereglik 
össze, fel nem haszná lnánk a r r a is, hogy egy-
házaink épí tésének nemes m u n k á j a felől is ki-
cserél jük gondola ta inkat . 

I iogy e r re valóban szükség van, azt ma 
m á r bővebben fej tegetni felesleges. Kevesen van-
nak már, a kik a fe let tünk tornyosuló fellegek 
veszedelmét nem látják, vagy attól nem félnek ; 
egyházi lapjaink, gyűléseink, ér tekezle te ink pedig 
a felől győznek meg, hogy eme kevesek mellet t 
egész légió azoknak a száma, a kik szükséges-
nek látják, hogy egyházaink véde lmére és meg-
erősí tésére , a hivatalos úton kivül is, egyház-
tá r sada lmi lag is t ennünk kell valamit. 

E szükségességből kifolyólag megindul t már 
némi m u n k a itt is, ott is. Gondolatok, eszmék, 
te rvek merü l t ek fel a jövendő m u n k á j á r a nézve ; 
de bár a munká lkodás szükségességének elis-
merése megvan is, a m u n k a s ikere még sem 
szembetűnő s a panasz, a fájdalom hangja még 
mindig kínzóan érinti sziveinket. Ennek az oka, 
meg vagyunk győződve, nem a tenni nem a k a r á s ; 
mer t I s tennek hála, e lmondha t juk ma már, hogy 
tesznek, dolgoznak igen sokfelé ; hanem sokkal 
inkább az, hogy csak külön-külön, erőinket szót-
forgácsolva igyekeztünk tenni, de teendőinknek 
közös megbeszélése, j óaka ra tú szándékaink köl-
csönös megér te tése által még nem fo r r tunk össze 
egy akarat ta l , tes tvér i szeretet tel . Itt is, ott is 
felemeli még fejét az egymást meg nem ér tésé-
ből t ámad t bizalmatlanság, s ez meggátol ben-
nünke t abban, hogy erő inket tömörítve, a ke-

resztyéni szerete t lángjában összeforrva s ál tala 
lelkesít tetve, egyszerre, egyöntetű működésse l 
á l l junk a m u n k a nemes mezejére . 

De ennek a szótszakadozottságnak, bizalmat-
lanságnak kell hogy vége szakadjon. Meg kell 
é r t enünk egymást , hogy együtt működhes sünk 
s prot. egyháza inka t e les tükből ú j r a felemeljük. 

Az egymás megér tésé t s jövendő, egyetér tő 
s egyöntetű munkánk p r o g r a m m j á n a k megálla-
pí tását k ívánná szolgálni az á l ta lunk megta r tan i 
óhaj tot t debreceni ér tekezle t is. S mily szép 
volna, ha meghozná kívánt e r edményé t ! Mily 
szép volna, ha abból a Debrecenből , a hol meg-
te remte t ték legelsőben a magyar ref. egyház 
külső igazgatását ós kormányzásá t szabályozó 
törvényeket , s a hol egy szerves tes t té forrasz-
tották össze annak add ig különálló kerü le te i t ,— 
abból a Debrecenből indu lha tna ki az az egyet-
értő, lelkes ós önzetlen egyháztársada lmi mun-
kálkodás is, a mely hivatva volna erőt, evangé-
liumi erőt ömleszteni az egyházi élet minden 
szervébe s belevinni a le lkekbe a külső törvény 
mellett a belsőt: a Krisz tus evangél iumának, a 
h i thűsógnek, egyház- és felebarát i szere te tnek, 
a mér tékle tességnek, a t isztaságnak, a szentség-
nek törvényét . Mily szép volna, ha abban a Deb-
recenben meg tudnánk ér teni egymást , s nemcsak 
re formátusok , hanem evangél ikusok is s egye-
sülni t udnánk a közös, szent m u n k á r a . Igen, mer t 
hiszen az egyház védelmezósének, e rős í tésének 
ké rdése és szükségessége közös re fo rmátusokka l 
ós evangél ikusokkal egyarán t s az e r r e i rányzot t 
m u n k á n a k nem lehet akadá lya sem felekezeti, 
sem nyelvi, sem nemzetiségi különbség, mer t itt 
a cél kell, hogy összeforraszszon mindeneket . 

Testvér i kötelékek fűznek össze bennünke t , 
különösen e magyar hazában, hol együt t e t tük 
a szenvedés keserű kenyeré t és együt t harcol -
tuk meg az egyház szabadságáér t ós alkotmá-
nyáér t vívott nemes küzdelmeket . Hajdan, a 
mikor nyíltan el lenünk tör t az erőszak, egyesülni 
t ud tunk a szenvedésben ós ha kellett, a vérnek 
és az életnek, egyházunk javáér t és fennmara-
dásáér t feláldozásában. Ma ugyan nem tör elle-
nünk az erőszak nyíltan, leplezetlenül, de annál 
inkább titkon, a lepel alatt S míg ha jdan csak 
a felkezeti tü re lme t l enség os t romol ta egyházunk 
bástyáit , addig ma, ezen az Ősi el lenségen kivül 
ront ós fogyaszt bennünke t egy egész csomó 
támadó. S mi csak s i ránkozunk és ál lunk tanács-
talanul . 

De ne s i ránkozzunk t o v á b b ; ne ál l junk 
tanácsta lanul , hanem fogjunk hozzá a mentés ós 
épí tés szent munká jához ! Ta r t sunk azér t testvéri 
ér tekezle te t Debrecenben . 

Igaz szivből, egyházunk iránti őszinte sze-



retet tel hívunk fel tehát mindeneket , reformá-
tusokat ós evangél ikusokat egyaránt, hogy eme 
jó szándékunkban támogatni s az ér tekezletre 
megjelenni siessenek. Nem aka runk mást, mint 
anyaszentegyházunk javát ; épen azért jöjjön 
velünk mindenki , a ki egyházát szereti. Ha egy-
mást megér t jük s egyetértőleg munkálkodunk a 
a Krisztusnak nevében : munká lkodásunka t fogja 
követni Istennek áldása s anyaszentegyházunk 
f e l v i r á g z á s a . Hamar István. 

I S K O L A Ü G Y . 
Kis Gergely és Kis József emlékezete, 

(Felolvastatott az alapítók emlékére 1899. május 11-ikén tartott 
ünnepélyen.) 

(Folytatás és vége.) 
Az iskolai törvények módosítását sürgeti, nem helye-

selvén, hogy mindenütt pénzbüntetés szerepel, mert »a 
nemes legények egy-két garassal semmit se gondolnak, 
csak kedvöket tölthessék*. Az alsóbb osztályokban 400 
tanuló volt, ezek közül mintegy 250-en magán-tanítót, tar-
tanak. Kevesen vannak szépen írók. Elítéli az évenként 
változó publicus praeceptori rendszert. Utasításokat ad az 
egyes tanítóknak osztályaik vezetésére és oktatására vonat-
kozólag. Ez utasítások némely pontja nem közönséges fej-
lettségű paedagogiai érzékről s a nevelés művészetének elmé-
leti és gyakorlati ismeretéről tesz bizonyságot. így például, 
a midőn ajánlja, hogy a vallástanítás célja a vallásos érzés 
felgerjesztésére legyen, hogy a tanító csak oly dolgokat 
tanítson, melyeket tanítványai felfogni képesek, midőn tiltja 
a verést tanítás közben s helyébe a vetélkedés felköltését 
ajánlja; midőn elitéli a pénzbüntetést; midőn inti a tanító-
kat, hogy a fölösleges könyvnélkülöztetést kerüljék s inkább 
az értelem fejlesztésére törekedjenek: oly elveket hirdet, 
melyek a paedagogia mai fejlettségi fokán is érvényben 
állanak. Felállította a tanulók három évvel ezelőtt meg-
szüntetett vagyis konviktussá átalakított együttétkezési rend-
szerét, az úgynevezett »ekspót«, mi páratlanná tette hosszú 
időre a sz.-udvarhelyi kollégiumot a szegénysorsú tanulók 
élelemmel való ellátásában, melyet kisebb szolgálatok elle-
nében élveztek, a fizető tanítványok 7-es csoportokban 
főzető és étkező társaságától a 3-asával beosztott szolga-
tanulók. 

De legnagyobb hiánya abban állt az intézetnek, hogy 
nem rendelkezett teljességgel megfelelő helyiségekkel a szá-
zakra menő benlakó tanulók elhelyezésére, nem a tanításra. 
0 nemcsak új rendet hozott be az oktatásba, hanem 
bámulatos kitartással és ügyességgel leküzdve a számtalan 
nehézséget, 1771. és 72-ben a kollégium számára a régi 
rozzant faház helyébe azt az akkori időben nagyszabású-
nak méltán mondott kollégium épületet emeltette, melyet 
1886-ban a régi helyett csupán új második emelettel 
kellett ellátnunk, hogy ezen épület, melynek falai közt ez 
órában összegyültünk, mostani alakjában díszelegjen. Felet-

tébb érdekes és jellemző az építési költségek előteremté-
sének története. Midőn ugyanis az erd. ref. főkonziszto-
ríumtól Kis Gergely az épület tervének elfogadását s a 
költségekben támogatását kérte, nem levén más alap, a 
főkonzisztoriumi tagok magukat rótták meg s gyűjtést 
indítottak. A következő évben pedig, a mikor a pénz ismét 
elfogyott, a főkonzisztorium hétszáz forintnál többet nem 
adhatván, magát Kis Gergelyt szólította fel, hogy induljon 
el kéregetni, a ki eleget is tett a felhívásnak s Udvarhely-
széken kivül Háromszéket, Erdővidéket bejárta s így, lel-
kesítve és buzdítva gyűjtötte össze a főurak, világi és egy-
házi férfiak adományaiból a szükséges összeget, melyhez 
hozzájárultak sokan olyanok is, a kik nem tartoztak hit-
felekezetünkhöz, de a kik áldoztak szintén hazafiságból. 
De nemcsak ez az iskolaépület, hanem az ezzel szemben 
álló templom is jórészben Kis Gergely kitartó, lelkes 
tevékenységének köszöni lételét. 

Kis Gergely nagy segítséget nyert a kezére dol-
gozó báró Dániel István főgondnok személyében, a ki 
unitárius vallásunak született, de ifjú korában a Bethlen 
Miklós oldala mellé kerülvén, annak hatása alatt refor-
mátussá lett. Bárói rangját 1745-ben kapta; öt évvel 
később Udvarhelyszék főkirálybirájává és a kollégium 
főgondnokává neveztetett. Sokoldalú, hathatós munkássá-
gát fejezi ki ezen akkortájban fölkapott szólás: »Az Isten 
az égben, Mária Terézia Bécsben, Dániel István a székben«. 

Az iskola élén állottak a kurátorok, a kik egyházi 
buzgóságukról és bőkezűségükről ismert férfiak valának. 
Az intézet első fŐkurátora maga Bethlen János volt, 
azután jő ideig az ő egyenes utódai viselték e tisztet. A 
Bethlenek folyvást nagy szerepet játszottak kollégiumunk 
történetében; neveikkel a főgondnokok sorában egészen 
a legújabb időkig folyvást találkozunk. A gondnokok intéz-
kedtek az iskola vagyoni, sőt néha szellemi ügyeiről is 
a kurátori gyűlésekben s bizonyos esetekben a rektort 
utasításokkal látták el. Különben a rektor állott az intézet 
közvetlen élén s ő tőle indultak ki a vezetés minden 
fonalszálai. A tanítás tekintetében Kis Gergely is, mint 
egyetlen tanár s egyúttal rektor, előadásokat tartott napon-
ként a publikus és togátus deákoknak. A klasszisták taní-
tását publikus preceptorok beállításával eszközölte, kiknek 
a tanítandó anyagot ő tűzte ki s a tanítás menetét ő 
szabályozta; segítségére voltak a publikus preceptorok-
nak a privátus preceptorok, kik ugyanazt tartoztak taní-
tani tanítványaiknak az arra rendelt időben, mit az osz-
tályokban tanultak. 

Az iskola beléletének vezetésében segítségére voltak 
a rektornak a szenior és kontraskriba, kik a törvénynek 
legfőbb őrei voltak és a jurátus asszeszorok, kik együtt 
a rektor és officialisokkal az iskolai törvényszéket alkot-
ták ; ezekhez járultak a szobafőnökök, kik a fegyelem, 
rend és tisztaságra való felügyeletben hatalmasan támo-
gatták felebbvalóikat; az apparitor a névsorral kezében 
a rendnek egyik erős előmozdítója volt; kisebb szolgála-
tokat teljesítettek a kurzorok, a kik, ha szükség volt rá, 
pillanatig az apparitort helyettesítették. Mivel az iskola 
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fentartása részben a patrónusoktól felajánlott tizedekből 
és könyöradományokból történt, ezek összeszedésére ne-
vezték ki a szupplikánsokat. így vonták bele a tanulókat 
az iskolai kormányzatba, gondozásba, fegyelmezésbe, okta-
tásba és ellenőrzésbe, sőt tetteik elbírálásába is. Mindez 
természetesen az Ősi protestáns szellemnek volt kifolyása. 

Kis Gergely az irodalom terén is fejtett ki tevé-
kenységet. í r t egy kátét az erd. ref. egyházkerület szá-
mára s az ünnepi legátusokat legtöbbször saját kitűnő 
beszédeivel ellátva bocsátotta ki az egyházközségekbe, 
mi által mind magának, mind az intézetnek jó hírnevet, 
dicsőséget szerzett. 1787-ben, 49 éves korában halt el, az 
életemésztő szakadatlan munkálkodásban kimerülten, mikor 
már az erd. ev. ref. püspökségre való következési joggal 
a közbizalom a generális notáriusi székbe ültette. 19 
évig szolgálta intézetünket és egyházunkat. E tizenkilenc 
esztendő alatt szellemi és anyagi tekintetben új irányt 
honosított meg kollégiumunk életében, mi ezen intézetet 
csakhamar a virágzás igen magas fokára emelte. 

Kis Gergely tehát az intézet második megalapító-
jának méltán tekintetik. Az iskola elöljárói és ifjúsága 
emlékünnepélyek rendezése által tartja ébren a nagy fér-
fiú iránt az utódok hálás kegyeletét. 1887-ben, halála 
100-ik évfordulóján volt a legutóbbi ünneplésünk, ma 
pedig az alapítók emlékének szánt kegyeleti ünnepünk 
alkalmából újítjuk fel hálásan emlékét. Az intézet udva-
rán álló igénytelen oszlop is az ő érdemeit hirdeti, vala-
mint az a sírját jelölő emlékkő a helybeli temetőben, 
melyet az oszloppal együtt a tanuló ifjúság hálás kegye-
lete emelt neki. A sírkövet 1867-ben készítették ; az emlék-
oszlopot még 1838-ban, születése 100-dik évfordulója 
alkalmából határozták el felállítani, a mi azonban csak 
1843-ban valósulhatott meg. 

Kis József,* atyjának 1787-ben bekövetkezett halála 
után, főúri pártfogók kívánságára, 14 éves korában a 
n.-enyedi Bethlen-főtanodának lett növendéke, a hol tanul-
mányait a legszebb sikerrel be is fejezte s azután vár-
megyei szolgálatba lépett. Tehetsége, szorgalma és ráter-
mettsége Alsó-Fehér vármegyében a tisztviselők sorában 
csakhamar kiváló helyet biztosított számára. E vármegyé-
nek 20 éven át főjegyzője s azután haláláig alispánja volt, 
»a szabadságot és alkotmányt, sem kegy vesztés, sem 
kecsegtetések által el nem tántoríthatva, rendületlenül 
védelmezte.* Magának családot nem alapított. Egyéni 
érdekei feláldozásával szolgálta a közügyet és hazáját. 
Alapító levelében mondja: »Pia fundatiókról gondoskodván, 
elhatároztam, hogy azt egészen concentráljam Udvarhelyre, 
mert több okaim között nevezetes az, hogy a megapró-
sított fundatio célra nem vezet, hogy tehát a Ns. Székely 
Nemzethez viseltető atyafiságos indulatomat, az udvar-
helyi Ns. Reformatum Collegiumhoz vonzó hálámat egész 
mértékben bebizonyíthassam, a sz.-udvarhelyi Ns. Ref. 
Collegiumnak szántam s következőleg hagyok és legálok 
is conventiős ezüst pénzben 32 ezer r. forintokat,« a mi 

* Született Sz.-Udvarhelyt 1773-ban, meghalt Magyar-Igenben 
1830-ban. 

bécsi váltó cédulákban 80,000 v. forintot teszen. »Miért 
legáltam éppen 80.000 v. frtokat, annak oka az, hogy a 
néhai édes Atyám állítván helyre ezen Ns. Collegiumot, 
melynek most (t. i. 1829-ben) mintegy 80,000 v.frtcapi-
talisa vagyon, éppen annyival akartam felsegíteni, hogy 
kettőnk segedelmével virágozhassék a király és haza szol-
gálatjára készülendő ifjak kimívelésével.« Ezen alapítvány-
ból — egyebek mellett — évenként 50 jómagaviseletü és 
elömenetelü székely tanuló, valláskülönbség nélkül részesül 
60—60 v. frt vagyis 25 o. é. frt segélyben a testi épség 
feltétele mellett, hogy annak idején a hazát és királyt is 
szolgálhassa az alapítvány élvezője. A kinevezést a Kis 
József-féle bizottság eszközli, mely a végrendelet értelmé-
ben egyik kollégiumi gondnok elnöklése mellett a vár-
megye három főtisztviselőjéből, az igazgató tanárból, a sze-
nior és kontrából vagy ezek helyetteseiből alakítandó meg. 
Végrendeletét ezen szavakkal zárja be: »Ilyetén rendelésemet 
a közjó előmozdítására és a Ns. Székely Nemzet culturája 
felsegéllésére tevén, magamat a Ns. Székely Nemzet emlé-
kezetébe ajánlom.« Ezen alapítvány nem merítette ki teljes 
vagyonát, mely testvéreire s azok gyermekeire szállott 
örökségképpen. 

Az ő nagylelkű gondoskodása következtében 1832-ben, 
a jogi tanszék felállításává! kollégiumunk főiskolai (akadé-
miai) rangra emelkedett, lévén négyosztályu előkészítő 
elemi iskolája, középiskolája s két-két évi kurzusból álló 
bölcseleti, jogi és theologiai tanfolyama. A n.-enyedi, kolozs-
vári és marosvásárhelyi ref. főiskolák mellé keletkezett 
itt a székelyföldön a negyedik: az udvarhelyi, melyben 
évenként 150 deák s mintegy 4—500 klasszista találta 
meg szellemi otthonát. Azonban 1848 után Erdélyben 
négy ref. főiskola, részint az abszolút kormány beavatko-
zása, részint más okok miatt nem állhatván fenn: 1852-ben 
a theologia tanítása Nagv-Enyednek fétetvén a főkonzisz-
toriumtól feladatává, 1870-ben, mikor a kolozsvári tudo-
mány-egyetem keletkezőben volt, a jogtanítás a koloszvári, 
marosvásárhelyi és a székelyudvarhelyi kollégiumokban is 
megszűnvén, ezen inté/.etek főiskolai jellegöket elvesztették 
s később, legújabb szervezetünk életbeléptével, a közép-
iskolai és bölcsészeti tanfolyam nyolcosztálvu főgimná-
ziummá egyesíttetvén: előkészítő osztályokkal ellátott 
középiskolákká lettek. A székelyföld ezen egykori főiskoláját 
Kis Gergely és Kis József teremtették meg. Porhüvelyük, 
mely a közügyek s kivált a székelyföld kultúrájának mun-
kálásában lankadni soha sem tudott szelleműket zárta 
magába, immár a földé, ámde szellemök, alkotásaik a 
miénk. Miénk az a szellem, mely elutasíthatlan követel-
ményként állítja fel előttünk: »Minél többel bir valaki 
szellemi és anyagi javakban, annál többet követel tőle a 
közjó oltárára a haza, a társadalom.* 

Kis József porrészei Magyar-Igenben saját szőlőjében 
nyugosznak, a község felett emelkedő Kecskekő aljában. 
»üt itteni egyik szobájának falára, közelebbről elhunyt 
Barabás Miklós festőművészünk, mint szintén ez ő jóté-
teményét élvező kezdő művész, a Magyar-Igen felett emel-
kedő Kecskekő alján pihenve festette volt le s ezzel vonat-



kozásban áll sírverse, mely a családi címerre való allú-
zióval így szól: 

»A Kecskekő tövében 
Nyugszik a vén oroszlán . . .« 

»Hagyjuk pihenni a vén oroszlánt« — irja tovább 
Kis Bálint cs. és kir. kamarás úr és a Kis József igeni 
birtokának ez időszerinti tulajdonosa, kit az emlékkő tél-
állítása ügyében, becses véleményének meghallgatása cél-
jából levélben keresett meg iskolánk megbízottja, midőn 
arról volt szó, hogy a Kis József »siremlék alapjából« 
készítendő oszlop ott Igenben állíttassék-e fel vagy pedig 
atyja mellé, ide szülőföldjére szállítlassék az anyafölddel 
már-már elvegyült porhüvely, hol nagy alapítványa van ? 
— »maradjon ő itt egyszerű sírkövével, melyet neki szin-
tén magyarigeni kőből boldogult a tyám* kegyelete emelt 
s melyet, mint a legközvetlenebb hálás kegyelet s rokoni 
ragaszkodásnak egy már szintén elhunyt által fölállított 
emlékét, mit a boldogultnak annyi itteni tisztelője s jóbarát ja 
keresett föl s melyen a nem sok költészetü, de néhol 
nagyon találó sirvers a régi jó idők egyszerű szavaiban 
eleveníti föl az alatta nyugvónak érdemeit, semmi, még 
oly díszes kivitelű s drága síremlék sem helyettesíthetne. 
Az ő emléke, sírja, pihenése legyen, miként élete volt, a 
letűnt, a mainál sokkal ideálisabb és nemesebb koré; 
midőn az emberek nem tüntettek, hanem éreztek; midőn 
a kötelességteljesítés független volt az önérdektől, a haza-
fiság nem keresett csillogást, nem követelt ércszobrot, de 
nem is rettegte a kegyvesztést sem.« Ezek az Őszinte, 
igaz szavak bírták arra az elöljáróságot, hogy az ezelőtt 
évtizedekkel célba vett sirkő helyett a kollégiumkertben 
állítson Kis Józsefnek emléket. 

Elismerés, hála és kegyelet illeti mindazokat, a kik 
hazánknak és egyházunknak iskolák alapítása, fentartása 
vagy bárminemű segélyezése körül maradandó érdemeket 
szerzettek. A sz.-udvarhelyi kollégium oly szerencsés hely-
zetben van, hogy történetének lapjait ilyen tiszteletreméltó 
alapítók nevei díszesitik: a főurak, középosztálybeliek, 
egykori tanítványok, egyházközségek, egyházi férfiak és 
magánosok köréből, kiknek neveit évről-évre az alapítók 
törzskönyve (»Vöröskönyv*) s az Értesítők örökítették és 
örökítik meg s tartják fenn az utókor számára. Ezek 
emlékét újítjuk fel az elismerés szavával, midőn intézetünk 
legnagyobb alapítójának, néhai Kis Józsefnek, az alapít-
ványát élvező kollégiumi tanulók éveken át összerakott 
filléreiből, a hála és kegyelet jeléül 1898. őszén a kollé-
gium-kertben díszes emlékoszlopot állíttatottj az intézet 
elüljárósága. Hiszen Kis Józsefnek csak porrésze maradt 
temetkező helyén: Magyar-Igenben; szelleme itt él, itt 
munkál nagy alapítványa alakjában Udvarhelyen, a szé-
kely tanuló ifjakat munkára serkentve; itt él e falak 
között, itt él sziveinkben; itt él ezen intézet hatásában, 
működésben. — Kis Gergely volt ezen intézet valódi meg-
teremtője, fia, Kis József, fejedelmi alapítványával apja 

* Kis Józsefnek öcscse és örököse volt. 

művének biztosítója, fentartója. A kik egyek voltak érzü-
letben, gondolkodásban, ezen iskola iránti önfeláldozó 
munkásságban és gondoskodásban; a kik szellemi és 
anyagi kincseiket együttesen áldozták a székelység egyik 
tanintézetének: ha már nem egyesülhettek poraikban is, 
legalább van már itt a székelyföldön, az udvarhelyi kol-
légium közvetlen közelében, mindkettőnek látható emléke! 

Ha az egyesek életében gyakori tapasztalás igazolja 
egy bölcs azon mondását, hogy leghamarább hervad el 
a hála s leghamarább szárad fel a köny; egy humánus 
közművelődési intézet fentartója, tápláló nedve, a szebb 
jövő záloga: a hálás emlékezet. Áldásos buzgóság, örökké 
való eszmék szolgálata adott létet ez intézetnek: lehetne-e 
hálátlan és feledékeny azok iránt, a kiknek gondjaik tárgya 
volt, a kiknek lételét köszönheti ? A feledékenység nem 
csak hálátlanság volna, de a teendők halmaza közt szük-
séges emelő gondolatokról, a múltból hangzó biztató szózat 
vigaszáról való könnyelmű megfeledkezés. Tisztelettel és 
kegyelettel adózzunk jeleseink emlékének! Hiszen ez az 
emberi kedély legnemesebb nyilvánulása, melyet gondos 
kezekkel tartozunk ápolni, mert: >a kiben nincs tisztelet 
az ősök iránt, az nem fogja tisztelni az élőket sem«. 

Nemes tanuló ifjúság! igaz tisztelelettel akkor vagyunk 
az ősök iránt, ha tetteinkkel igyekszünk méltó utódaik 
lenni. íme, előttetek az iskolánk történetében kimagasló 
alakok példája; iparkodjatok majd az életben nyomdokaikon 
haladni! Tegyetek fogadást, hogy a jóknak, igazaknak, a 
közügyért fáradni és áldozni kész hazafiaknak emlékét 
kebletekben mindenkor megőrzitek ! Úgy legyen! 

Gönczi Lajos. 

Az iskolai év küszöbén. 
Remény és kétség, — e két ellentétes érzelem szállja 

meg lelkemet, mint más esztendőben, úgy ennek az iskolai 
évnek az elején is. 

A ki a tanítást nem úgy tekinti, mint mesterséget, 
kenyérkeresetet, hanem hivatásából levén tanítóvá, igazi 
lelkesedéssel igyekszik teljesíteni a hivatásból folyó köte-
lességeket, — annak lelkében önkéntelenül merül föl a 
kérdés : milyen lesz az esztendő ? Mennyiben leszek képes 
a rám váró feladatoknak megfelelni ? Mily mértékben 
leszek képes egyházamnak, nemzetemnek és hazámnak 
javára szolgálni? 

A ki e kérdéseket föl nem veti, az lehet jó napszá-
mos, de sohasem lesz igazi jó tanító. 

Pedig el kell ismernünk, hogy az iskolai év ered-
ménye legfőkép a tanítótól függ. Ő szántja föl a még 
töretlen, de ép azért fogékony gyermekszíveket; ő hinti 
azokba a tudás magvait. De neki kell őrködnie a kikelt 
magvak fölött is, hogy kártékony viharok, rosszakaratú 
befolyások el ne nyomják, meg ne semmisítsék a várható 
termést. 

Megteszszük-e mindnyájan kötelességeinket, a melyek 
reánk várnak ? Ébren tartja-e lelkiismeretünket az a tudat, 
hogy reánk sok bízatott, s azért sok is követeltetik tőlünk ? 



Van-e erős akaratunk, buzgóságunk és lelkesedésünk, hogy 
mindenben, de különösen az egy szükséges dologban előbbre 
vigyük növendékeinket, hogy a Krisztust megismerjék, vallá-
sát szeressék és az Ő földi egyházához is testtel, lélekkel 
ragaszkodjanak ? Mert hiába, — ezt szem elől téveszte-
nünk nem szabad sohasem. 

A tudás magában még nem áldás. A vallásos érzület 
zománcával kell azt körülfognunk, ha azt akarjuk, hogy 
növendékeinkből egész emberek legyenek. 

Különös gond és kötelesség vár ránk e tekintetben 
a népiskolákban, hol a jövő nemzedék zömének lelkébe 
kell belehelyeznünk azt az iránytűt, a mely őt egész éltén 
át a helyes ütőn vezetni fogja. Hogy csakugyan jó irány-
tűvel látjuk-e el tanítványainkat, erre nézve nem a ma-
gam, hanem egy sokat látott és tapasztalt öreg lelkész 
véleményét mondom el, a ki pár héttel ezelőtt így nyilat-
kozott: Egyházi és vallásos életünk bomladozásának egyik 
legfőbb okát abban találom, hogy felekezeti iskoláink 
elvesztették azt a vallásos jelleget, a mely azoknak a 
múltban fundamentuma volt s a vallásos nevelés helyét 
a puszta tanítás foglalta el. Iskoláink nem veteményes 
kertjei többé az egyháznak s az azokból kikerülő nem-
zedékben nincs meg a vallásosságnak s az egyházhoz 
tartozásnak az az érzése, a mely híveinket a múltban 
jellemezte. S nemcsak hogy igazi egyházszeretet nincs 
meg a mai iskolákból kikerültek lelkében, de fájdalom, 
még vallásuk ismeretével sem rendelkeznek. Nem szűkek 
ma már a hajdan kicsinynek ítélt templomok s istentisz-
teleteinken elvétve hangzik csak fel a buzgó, lélekből 
fakadt éneklés. A mikor pedig a magyar kálvinista nép 
nem sereglik az Úr házába s nem tud felzendülni ajkán 
az Istent magasztaló ének, akkor már nem is kálvinista 
az s hasztalan várnánk tőle az ősök hithűségét és áldozat-
készségét. S higyje el kedves öcsém — folytatta a tapasz-
talt öreg lelkipásztor — hogy ennek az oka nem a külső 
okokban rejlik, hanem abban, hogy tanítóink űjabb gene-
rációja nem abban a nevelésben részesül, mint részesültek 
a régiek, s nem úgy fogja fel feladatát mint a régi jó rektor. De 
azért végső következtetésben én mégsem a tanítókat teszem 
ám ezért felelőssé, hanem magunkat papokat, magát az egy-
házat ; mert hiszen mi magunk voltunk azok, a kik meg-
engedtük, hogy az újabb népnevelési politika kiforgassa 
iskoláinkat ősi vallásos jellegükből, s mi magunk voltunk 
azok, a kik tanítóinkat nem ellenőriztük s nem igyekez-
tünk abban a szellemben irányítani, a mely nekünk az 
iskolákban hithű egyháztagokat nevelhet. Lássa, kedves 
öcsém, ma már, ahol csak tehetjük, átengedjük elemi 
iskoláinkat a községnek és az ál lamnak; pedig ugyan 
miben volt régen az erőnk, ha nem abban, hogy a nép 
nevelése és vezetése a mi kezünkben volt? S vájjon 
remélhetjük-e, hogy a község és az állam nekünk nevel-
nek ? A mai szomorú állapotok az ellenkezőt bizonyítják. 
Azért én csak azt mondom, hogy ha egyházunkat meg 
akarjuk tartani és fel akarjuk virágoztátni, állítsuk vissza 
azokat a régi felekezeti iskolákat s állítsuk vissza beléjök 
azt a régi vallásos szellemet. A míg ezt meg nem teszszük, 

népünk lelkéből mindig hiányozni fog az az érzés, a mely 
egyházunkhoz fűzze; enélkúl az érzés nélkül pedig csak 
névleges tagjai lesznek egyházunknak, a kiktől egyház-
szeretetet és áldozatkészséget hiába várunk. 

így beszélt az öreg lelkipásztor s szavait mind az 
utolsóig igaznak kell ítélnem, nemcsak egyházi, hanem 
állami szempontból is. Egyházi tekintetben igazak e 
szavak, mert vallásos nevelés nélkül hű és buzgó egyház-
tagokat nem teremthetünk. De igazak állami szempont-
ból is, mert csak az igaz vallásos érzés teremthet hűséges, 
törvénytisztelő, becsületes állampolgárokat, s csak az igaz 
vallásosság állhat ellen a mai, társadalmat és államot 
felforgatni törekvő irányzatoknak is. 

Legyen azért tanításunknak és nevelésünknek iránytűje 
a vallásosság. Ezt oltsuk be növendékein lelkébe s akkor 
munkánkat bizonyára Istennek áldása fogja megkoronázni. 

Elemi iskoláink feladatának ma általában azt tekin-
tik, hogy az ismeretek közlése által értelmes embereket 
neveljenek a közönséges életnek s előkészítsenek a maga-
sabb tanulmányokra. De kérdés, hogy ezt a feladatot 
megvalósítják-e valóban? En úgy látom, hogy nem. 

Igaz, hogy a népiskolától ma sokat követelnek; de 
az is igaz, hogy a sokból sokkal kevesebb marad a lélek-
ben, mint régebben a sokkal kevesebből. Mi lehet ennek 
az oka? Hát a sokból nem lehet keveset jól megtanítani, 
— nem lehet e legszükségesebbeket kiválogatva a gyer-
mek sajátjává tétetni ? Én azt hiszem, hogy lehetne, hanem 
akkor nem volna szabad megelégedni azzal, hogy csak a 
meghatározott tankönyvre támaszkodjunk, megjelöljük s 
kihagyjuk a leckét, s a növendékre bizzuk, hogy a leg-
többször rá nézve értelmetlen szavakat, mint a szajkó 
betanulja. Ilyen eljárással az értelmet nem fejlesztjük, 
hanem tönkre teszszük, s a léleknek nem táplálékot, hanem 
megemészthetetien köveket nyujtunk. A jó tanítónak, külö-
nösen az elemi iskolákban, nem szabad mindent a könyv-
től várnia, hanem inkább a beszélgetés, magyarázás és 
kérdezgetés által kell beplántálnia a tanítandó anyagot a 
gyermek lelkébe, úgy hogy kész tudással menjen haza, s 
ha otthon a könyvet kezébe nem venné is, — a mint 
hogy a legtöbbször így is van, — mégis lelkének kincsévé 
legyen a hallott és tanult dolog. 

Tudom, hogy ez az eljárás a tanítóra nézve fá-
rasztó, de csak így érhet el igazi eredményt, így lesz 
igazi tanító. így lehetnének népiskoláink nemcsak az egy-
háznak veteményes kertjei, hanem igazi nevelőintézetek 
is, a melyekben értelmes, egyházias és vallásos érzületű 
emberek nevekednek. De hogy ez nincs így, csak egy 
tekintetet kell vetnünk a középiskolák növendékeire, a kik 
között talán sohasem volt annyi rosz tanuló, mint most. 
Miért ? Mert az elemi iskolák nem adnak olyan alapot, 
hogy arra a középiskolák ismereteit rakni lehetne. Régóta 
foglalkozom tanítással, de értelmileg oly gyenge, fejletlen 
tanítványaim sohasem voltak, mint a mult iskolaévben 
a középiskolák első osztályában, mert nagy részök még 
arra sem volt képes, hogy gondolattá önállólag csak egy 
rövid mondatban is kifejezze. 



Ezen állapoton csak a jó népiskolai tanítás segít-
he t ; a jó tanítás pedig attól függ, hogy megértjük-e azt, 
mi a feladatunk egyházzal és állammal szemben? Értsük 
meg azért, hogy feladatunk nem száraz ismeretközlés, 
hanem a nevelve képzés, a léleknek saját erői felhaszná-
lásával való tovább fejlesztése, és pedig nemcsak az értelmi 
tehetségnek, hanem a szívnek, az érzelemnek is. Neveljük 
gyermekeinket, képezzünk belőlök értelmes, okos nemze-
déket; de neveljük mindenkor ügy, hogy az értelmet az 
igaz vallásosság világosítsa s az akaratot Isten akara ta 
hassa át és irányítsa mindenkor. Ha ezt megvalósítjuk, 
akkor megtettük kötelességünket s az iskolai év végén 
örömmel szemlélhetjük hűséges munkálkodásunk meg-
nyugtató eredményeit . 

Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

A ház.* 
»Az Úrnak á tka van a gonosznak h á z á n ; de az 

igazaknak lakhelyét megáldja.« (Péld. 3. 33. v.) 
Minden városhan és faluban különböző házak van-

nak, — a mint az első tekintetre szemünkbe ötlik. — 
Nagyok és kicsinyek, erősek és rozzantak, gazdagok és 
igen szegények. Ez a külsőség azonban azt a nagy kü-
lönbséget, mely az egyes házak közt található, nem tün-
teti fel világosan. Salamon szavai sokkal mélyebbre hatol-
nak és jobban is föltárják az egyes házak közötti különb-
séget. Vannak házak, melyekben az Úrnak átka lakozik, 
s ismét olyanok, a melyek az Úrtól megáldatnak. A leg-
szebb és leggazdagabb ház is nyomorult, ha azokon, kik 
abban laknak, az Úrnak átka van, a mikor felkelnek, 
vagy lefeküsznek, ha munkára mennek, vagy asztalhoz 
ülnek; ellenben a legnyomorultabb gunyhóban is jó lakni, 
ha a lakók kincsét és gyönyörűségét az Úr áldása képezi. 
S hogy a házban Istennek átka, vagy áldása lakozzék, 
az nem külső dolgoktól, hanem a lakók belső érzületétől 
és életétől függ. — Szegénységet és gazdagságot, beteg-
séget és egészséget, jó és rosz napokat maga az Úr osz-
togat számunkra az Ő bölcseségének titkos tanácsa sze-
rint ; de kezeinkbe tette le az elhatározást ar ra nézve, 
hogy átka alatt sóhajtozzunk, vagy áldásainak örvendez-
zünk. Salamon király megmondja, hogy mitől függ ez az 
e lhatározás: egyedül attól, hogy vájjon házában az isten-
telenség, vagy az igazság útját választotta-e az ember. A 
házról való elmélkedésünkben az lesz azért a főfeladat, 
hogy ezen igazságot megvilágosítsuk; mert csakis így 
lesz lehetséges, hogy az Úr áldását házunkra nézve meg-
nyerjük és meg is őrizzük. 

* Az alább olvasható értekezést Versmann híres német lel-
késznek »A ház« c. igen tanulságos könyvéből vettük át. Szándé-
kunk e könyv egyes fejezeteit olvasóinkkal megismertetni, mert 
azok megragadóan festik meg a keresztyén ház képét s mind olva-
sásra, mind felolvasásokra, só't egyházi beszédekiil felhasználásra 
is rendkívül alkalmasak. Szerit. 

Egy házban nagyon sokféle dolog van, a melyeknek 
mindenike érdemes arra, hogy csendesen figyelve álljunk 
meg előtte. Az alap, a melyen a ház fölépült ; a lakók, a 
kik abban laknak; a barátok, a kik ki- és be já rnak ; 
az imádkozásra szánt kisded szoba ; a munkától zajos 
műhely ; az asztal, a mely köré a lakók letelepednek; a 
jó és rosz napok, a melyek a házra jöhetnek. A házról 
szóló értekezésben ezek mind külön fejezeteket képezhet-
nének. Ez alkalommal a háznak nem egy különös részét, 
s a házat nem egy sajátságos oldalával akarom bemu-
tatni, hanem azon kérdésre óhajtok megfelelni, hogy: 

I. 

Mik legyenek a mi házaink ? 

A felelet a kérdésre így hangzik : a mi házaink 
legyenek szállások, melyeket az Úr nekünk készítet t ; 
legyenek műhelyek, melyekben az Úr velünk dolgozik; 
legyenek tornácok, melyek által az Ur égbe vezet ben-
nünket. 

Mi mindnyájan zarándokok és vándorok vagyunk, 
a kik naponként utazunk. Öröm- és szenvedés, munka 
és ünnepi nyugalom közt, az országűton, vagy otthon, 
de mindnyájan az örökkévalóság felé vándorolunk. Isten-
nek különös kegyelme nyilvánul abban, hogy Ő nekünk 
szállásokat készített, a melyekben az üt fáradalmai közt 
megpihenhetünk s az Ő áldó szeretetét tapasztalhatjuk. 
Ha valakiről azt halljuk, hogy hajléktalan, — nem a leg-
nagyobb szegénység, a legnagyobb nyomorúság képe áll-e 
előttünk, a minél mélyebbre már senki sem sülyedhet? 
Azok között, kik e sorokat olvassák, nehezen van csak 
egy is, a ki az ilyen szegénységet sa já t tapasztalatából 
ismerné. Látod, szíves olvasó, a mikor gyengén és 
segélytelenül a világba léptél, neked, a te ió Istened már 
szállást készített. Mi lett volna belőled, ha szüleid 
házában nem találtál volna helyet, a hol téged örömmel 
üdvözöltek és fáradhatat lan szeretettel ápoltak ? Azok 
között, kik e sorokat olvassák, bizonyára vannak olyanok 
is, a kik a mai napig mindig a szülei házban éltek. Gon-
doltatok-e már csak egyszer is a r ra kedves gyermekek, 
hogy az Istennek mily sok áldását és jótéteményét élvez-
tétek naponként e haj lékban ? Vissza fogtok ar ra egykor 
emlékezni; azért legyetek hálásak azon jóságért és sze-
retetért, mely a szülei házban benneteket körül vesz, 
viszont szeretettel! Sokan vannak természetesen olyanok 
is, a kik a szülei házból már régen kiléptek a nagy vi-
lágba; de azért ugy-e nem hagyott az Úr benneteket 
hajléktalanul bolyongani? Más házak ajtajai nyíltak fel 
előttetek és mindenikötök megtalálta a maga helyét. Légy 
bár szolga, vagy szolgáló, inas, vagy legény, vagy légy 
bármi más, ügy-e, mégis van egy hely, mely a te ottho-
nod, — egy ház, a hol téged a lakók közé számlá lnak? 
Vannak közöttünk olyanok is, a kiknek az Úr már azon 
örömet is megszerezte, hogy saját otthont alapíthattak. 
Miután ti annyiféle úton jártatok, forduljatok egy ilyen 



otthon ajtajához, s miután annyi ember asztalánál ette-
tek kenyeret, nézzétek, a mint az ilyenek asztalt teríte-
nek számotokra. — Nem ismeritek-e el örömmel, hogy 
az Úr az, a ki az embernek szállást készít, a hol a világ 
nyugtalanságai között nyugalmat találhat, a hol a szivek 
szeretettel köttetnek össze, a hova a napi munka után 
hazatérve, örömére és fájdalmára megtalálja az ő jó 
Istenének áldó kegyelmét? De mi nem ismerhetjük a 
háznak minden ilyen áldását, nem érezhetjük az ilyen 
szállások üdítő hatását 1 Sajnos, vannak olyan emberek 
is, a kiknek saját házukban sincs otthonuk, a kik nem 
örömmel, hanem félve mennek haza, s örömestebb élnek 
saját házukon kivül. Mi lehet ennek oka ? Talán a civa-
kodás és békétlenség ? Talán ép a mi legfőbb, a szeretet 
már régen kiköltözött az ilyen házból. — Az ilyen ház 
semmi esetre sem az a szállás, a mely az Istené is volna. 
Az Úr, a ki házainkban szállást akar készíteni, maga is 
benne akar lakni és kormányozni. A hol az ember az 
Istennek ajtót mutat, azon a házon átok ül ; az istente-
lennek a háza az. Miként érezhetné magát otthoniasan 
az ember ilyen házban? Óh, ha olvassa ezt valaki, 
a ki nem örömmel, hanem fájdalommal gondolhat házára, 
a ki saját házában csak kín! és gyötrelmet érzett, mily 
lói eshetik lelkének a könyörgés: hagyd el az istentelenek 
útját, a melyen szerencsét és békét nem találhatsz; — 
jöjj ahhoz, a ki minket, ha Istentől elszakadunk, vele 
ismét kibékít, s az igazság útján Isten áldását nyújtja 
minékünk. így találhatsz házadban békét és igazi örömet. 
Ha azt akarod, hogy házad mássá, — s abban neked is 
jobb sorsod legyen, úgy neked magadnak is egészen mássá 
kell lenned. — Csak egy. Jézus Krisztus az, a ki meg-
teheti és meg is akarja tenni, — ha szavait szívedbe 
vésed — hogy téged új, egészen más emberré s háza-
dat Isten lakóhelyévé változtassa. 

Gondoljunk arra, hogy vándorok vagyunk, a kiknek 
attól a házi körtől, a melybe Isten állított bennünket, 
a munkától és mindentől, a mit házunkban birunk, egy-
kor meg kell válnunk. Pál apostol mond ja : »A kiknek 
felesége van, úgy tartsák, mint ha nem volna, és a kik 
e világban élnek, mintha nem élnének* (I. Kor. 7.). Nagy 
és boldogító erő van abban, hogy ha az ember úgy 
tekint házára, mint ideiglenes szállására; máskép él és 
szeret, máskép imádkozik és dolgozik, máskép tűri 
még a szenvedéseket is. Egy valaki ezt íratta háza 
a j t a já ra : 

»E ház enyém és mégsem az enyém; ki utánam 
birja, az is úgy lesz, mint én.« 

írd be lelkedbe, ird föl házad ajtajára, te is, kedves 
olvasó, e szavakat, s ne feledd soha, hogy házad, melyet 
neked Istened készített, csak vándorlásod idejére rendel-
tetett szállásod. 

Versmann után Keresztesi Samu. 
(Folyt, köv.) 

B E L F Ö L D . 
A f.-zemplémi ev. ref. egyházmegye 

közgyűlése. 
Egyházmegyénk f. évi őszi közgyűlését a lasztóczi 

egyházban tartotta meg aug. 24-én. E közgyűlés kiemel-
kedett többi közgyűléseink sorából azáltal, hogy 25 éves 
jubileummal volt összekötve. Egyházmegyénk minden tagja 
mélyen átérezte azt, hogy mily sokkal tartozunk szeretve 
tisztelt gondnokunknak, Bernáth Elemér, debreceni kir. 
táblai elnöknek, ki annyi buzgalommal és sikerrel, részint 
mint t. bíró kilenc évig, részint mint gondnok 16 éve, s 
így 25 éve vezeti immár egyházmegyénk hajóját. Csend-
ben, rendben előkészültünk tehát arra, hogy ezt a közgyűlési 
napot jubileumi nappá is teszszük. Hogy e nap fényét 
aztán külsőleg is emeljük, a ki csak tehette, a lasztóczi 
egyházba sietett. Épen azért e jubileummal összekötött 
közgyűlés népesség tekintetében jóval felülemelkedett a 
szokottnál. 

Mindenekelőtt istentiszteletet tartottunk. Rés László 
homonnai lelkész emelte fel szíveinket az egek urához, kérve 
munkánkra az Ő áldó és megszentelő kegyelmét. Istentisztelet 
utan Sárkány Imre esperes állt fel s az egész közönsé" 
get mélyen megható beszédben üdvözölte a gondnokot. 

Üdvözlő beszédében kifejezte az egyházmegye hálá-
ját az isteni gondviselésért, a mely Bernáth Elemért adta 
s megengedte neki, hogy előbb mint tanácsbiró, azután 
pedig mint gondnok, immár 25 év óta álljon az egyház-
megye élén s hatalmas munkása legyen egyháza építésé-
nek. Visszatekintve a lefolyt negyedszázadra s az azt meg-
előzött nehéz viszonyokra, örömmel konstatálta az esperes, 
hogy az újabb időben mind az egyetemes magyar ref. 
egyház, mint a f.-zempléni ref. egyházmegye jelentékeny 
haladást tett s mind külsőleg, mind belsőleg jelentékenyen 
megerősödött. A mult hiányait igyekezett kipótolni az 
újabb kor s Bernáth Elemér egyike volt azoknak, a kik 
e nemes munkában legtevékenyebb részt vettek. G o n d n o k - ^ 
ságának áldásos eredményeit sok új és renovált templom, 
lelkészlakás és iskola hirdeti, s örvendve látjuk, hogy az 
az egyházszeretet és buzgóság, a melylyel Bernáth Elemér 
a gondnoki tisztet elfoglalta, a hosszú negyedszázad alatt 
nemhogy csökkent volna lelkében, sőt erősödött és foko-
zódott. 

De nemcsak az egyházmegye szellemi és anyagi 
ügyeinek ápolása és fejlesztése, hanem egyetemes egyhá-
zunk érdekeinek védelme is hirdeti Bernáth Elemér nemes 
munkálkodását, az utóbbi zsinati törvények alkotásánál, 
a hol az egyházkerületnek az egyházi téren is hagyományos 
szabadelvüségéért, a zsinat-presbiteri rendszer teljes meg-
valósításáért küzdött, az egyházkerület több jeleseivel 
együtt. 

Vallásossága s abból fakadt igazságérzete és köte-
lességtudása volt jellemzője a világi birói pályán is s e 
tekintetben is úgy mutatta fel magát, mint az igazi jellem 
s az igazi hazafiság példányképe. 



Ilyen életnek negyedszázados szakaszánál tehát, mél-
tán örömünnepet ülhet az egyházmegye, a mely már oly 
hosszú idő óta tisztelheti őt gondnokául. Az öröm s az 
abból fakadt üdvözlés szivéből fakad fel az egyházmegye 
minden tagjának s mindenki csak azt kéri az isteni gond-
viseléstől, hogy Bernáth Elemért, egyetemes egyházunk, 
szeretett hazánk s közelebbről az egyházmegye javára 
még sokáig éltesse. 

Az esperes szavának elhangzása után a közönség 
'soraiból Hutka József papi főjegyző lépett elő s rövid 
beszéd kiséretében egy, az egyházmegye közönsége által 
szerzett emléktárgyat ajánlott fel s nyújtott át a gond-
noknak. Az emléktárgy az 1881. s 18^>1. zsinati törvény-
könyv volt, remek kivitelű antik kötésben. »Nincsen ara-
nyunk, ezüstünk — mondotta a főjegyző — de Méltóságod, 
a ki keblében hordja azon drága kincseket, melyeket a 
rozsda meg nem emészt s a lopók el nem lopnak, — 
fogadja el tőlünk e csekély emléket«. 

Az emléktárgy átvétele után a gondnok válaszolt 
az üdvözlésekre s kifejezvén köszönetét a nyert megtisz-
teltetésért, viszont melegen üdvözölte az egyházmegyei 
gyűlést, a melynek egyházi és világi tagjai legnagyobb 
részben már az ő hivataloskodása alatt lettek az egyház-
megye munkásai. Huszonöt év nagy idő egy ember éle-
tében, s ő maga is sokat változott ez idő alatt ; de — 
folytatta — legyenek meggyőződve, hogy egyben nem 
változott meg. Lelkét, szívét és egész valóját most is 
ugyanaz a lelkesedés és nemes törekvés hatja át szere-
tett kálvinista egyháza iránt, a mely ezelőtt 25 évvel 
áthatotta. Sőt e lelkesedés és hithüség az idők folyamán 
még csak növekedett, a midőn az egyházmegye és az 
egyházkerület megtisztelő bizalmából mind szélesebb téren 
nyilt alkalma tevékenységét kifejteni. Köszöni ugyan a 
megtiszteltetést, de azt nem tekinti érdemei ju ta lmának; 
mert ő csak kötelességét teljesítette, csak azt cselekedte, 
a melylyel minden református ember egyházának tarto-
zik. A megtiszteltetésben azért nem annyira magát látja 
ünnepeltetni, mint inkább olybá veszi azt, mint egy 
erkölcsi jutalmat, a melyet az ő személyében azoknak a 
világiaknak kivántak nyújtani, a kik hithűséggel és 
nemes törekvéssel igyekeznek szolgálni egyházukat. A 
díszkötésben átnyújtott törvénykönyvet köszönettel fogadja, 
mert hiszen azoknak a törvényeknek a megalkotásában 
neki is része volt s azoknak megtartása és megtartatása 
s a kor kívánalmainak megfelelő továbbfejlesztése lehet 
az az erős alap, a melyen állva, az egyház bizton halad-
hat előre. A megtiszteltetést ismételten is megköszönve, 
magát továbbra is a egyházmegye szíves jóindulatába 
ajánlja. 

A sátoralja-újhelyi egyház külön is ki akarta venni 
részét a nap öröméből, s az egyház üdvözletét egy kül-
döttség hozta el, melynek tagjai voltak : Fejes István 
lelkész, Dókus Gyula tanácsbiró, újhelyi főgondnok, Meczner 
Béla alsó-zempléni gondnok, Nemes Lajos tanfelügyelő, 
f.-zempléni tanácsbiró, Dókus László vil. főjegyző, Thu-
ránszky Zoltán ügyész, — a jelen alkalommal, mint a 

s.-a.-ujhelyi egyház tagjai. A küldöttség szónoka Meczner 
Béla volt, kinek rövid, de lelkes szavaira a gondnok 
épen oly bensőségteljesen válaszolt. 

Csak e szivbeli tartozás teljesítése után, mely lát-
ható örömet okozott mindenkinek, vette kezdetét a tulaj-
donképeni közgyűlés, az esperesi jelentés felolvasásával, 
a mely gonddal rajzolt képe az egyházmegye félévi tör-
ténetének. 

Egyáltalában most is csak azt konstatálhatom, hogy 
ez az egyházmegye a folytonos előhaladás útján van, 
dacára világi javakban való nagy szegénységének és an-
nak, hogy kevés egyházmegye az, mely fekvésénél fogva 
az ellenségnek annyira prédájául kínálkozhatnék, mint ez. 
És mégis, nem múlik el félév, hogy e 29 anyaegyház 
egyikében, vagy másikában valami nagyobbszerü építkezés 
ne történnék. Kolbásán és Kis-Azarban e nyár folyamán 
új iskola emeltetett; ez utóbbi kisded egyházban, nagyobb 
egyházak dicsekedésére is méltó. Lasztoméron új templomot 
építenek, de ' még be nem fejezték; Málczán templom, 
lelkészlak javíttatott, főkép a Stépánok nagy áldozatkész-
ségével. Homonnán a góthstilü toronynyal ékes templom 
már fel is avattatott, s az ünnepélyen püspök úr is részt 
vett. Mindez újabban is jele a hívek buzgalmának és a 
lelkészi kar hivatásérzetének. 

A tanügy képe is kielégítő. Csak néhány régi tanító 
ellen van panasz, a kik nem is rendelkeznek elég képes-
séggel ; roskadtak is már vállaik a fáradságos munka 
viselésére. Az ily állapotokon nyugdíjaztatással lehet segí-
teni. Előmenetel szerint kitűnő 10 iskola, dicséretes 22, 
kielégítő 5, gyenge 1. 

Segélyt nyert 26 lelkész 2610 frtot az államsegély-
ből; 13 lelkész 630 frtot a domesztikából és 5 lelkész 
245 frt tőkesegélyt. 

Az egyházak számadásainak célszerű megvizsgálása 
szempontjából kimondatott, hogy ezt jövőben a számvevő-
szék fogja teljesíteni, a mint a zsinati törvények el is ren-
delik. E tekintetben megfelelő szabályzat létesítésére a 
számvevőszék utasíttatott. Ez intézkedés igen sok rendet-
len számadás vezetésnek végét fogja vetni. 

Egyházmegyénk feloszlatván özvegy-árvatárát, a tár 
vagyonáról a számvevőszék a következő jelentést adta be: 
Van ez intézetnek 4919 frt 41 kr. biztos vagyona; van 
kétes értékű követelése 1443 frt 75 kr.; törlendőnek talál-
tatott 282 frt 99 kr. 

Néhány változás is történt. Kozma Antal ugyanis 
Jesztrebre. Erdényi András Lasztóczra hivatott meg. Négy 
egyház papi állomása betöltetlenül áll s káplán nincs több 
az egész egyházmegyében a sátoralja-ujhelyin kivül. 

Több apró ügy egész a déli óráig igénybe vette 
a közgyűlés türelmét. Délben közebéd volt, hol számos 
pohárköszöntő hangzott el, főleg a jubilánsért. A délutáni 
órákon pedig néhány bírósági ügy intéztetett el. 

K.-Azar. 
Péter Mihály, 

papi aljegyző. 



A szatmári ev. református egyházmegye 
egyetemes értekezlete. 

Bélteky Albert botpaládi lelkésztársunk, mint a 
»Tiszavidéki lelkészi kör« elnöke, augusztus hó 22-re egye-
temes értekezletre hivta egybe lelkészi karunkat Fehér-
gyarmatra. Össze is jöttünk, de csak kevesen. Kevés az 
érdeklődés, nagy a munkaidő. A kik kevesen együtt va-
lánk, élénk, mélyreható eszmecseréket váltottunk egy-
nehány közérdekű kérdés fölött. 

Első helyen megdöbbenve közöltük egymással azt 
a hirt, hogy a miniszter még ez év folyamán is aligha 
utalványozhatja a kongruális segélyt, mert több egyházi 
főhatóság máig sem terjesztette föl hozzá a nélkülözhet-
len alapmunkálatot. Erre értekezletünk föliratban megke-
resni határozta Wlassics miniszter urat, hogy más vallá-
súak hanyagsága s huzavonája miatt ne szorítson minket 
is háttérbe; de a mint földolgoztatja a mi adatainkat s 
megtudja, mi utalványozandó a mi lelkészi' státusunk 
számára : azt az összeget folyósítsa azonnal. 

A konvent rendkívüli ülésének jegyzőkönyvében 
foglalt kongruális kimutatás hibás ; fölkéri tehát értekez-
letünk, az esperesi hivatal útján a kongruabizottság elő-
adóját, Kenessey Béla ura t : szíveskedjék megnyugtatni 
egyházmegyénket, hogy a jelzett hibák inkább csak sajtó-
hibák, mint nem. 

A kerület véleményt kért a rendes államsegélynek, 
a nagybányai egyházmegye által proponált felhasználása 
felől. Ertekezletünk — noha ezt az óvári részleges, értekez-
let az egyházmegye plénuma elé viendőnek mondotta ki 
— úgy véli, hogy ezt a kérdést először a lelkészi gyám-
intézet egyetemes gyűlésében kell megbeszélni; azért po-
zitív állást nem foglal el. 

A konvent közjogi bizottsága áprilisi előterjesztésének 
3-ik pontja széles vita tárgyát képezte; de konkrét meg-
állapodásra az értekezlet nem jutott; hanem fölkéri a 
lelkészi köröket, hogy a tárgy fölött gondolkozzanak s 
határozott megállapodásra jutni igyekezzenek, hogy majd 
az egyházmegye plénuma tisztázva találja a kérdést. 

Főtiszteletü Szász Károly püspök urat egyetemes 
értekeztünk üdvözlendőnek mondotta ki az ó-szövetség 
újult alakban közrebocsátása alkalmával. 

Végül F. Varga Lajosnak a > Tiszavidéki lelkészi 
kör« május 8-iki értekezletén megindokolt, elfogadott s e 
b. lapban is ismertetett egyházfegyelmi nyolc pontozatu 
javaslata fölött folyt élénk és széleskörű eszmecsere, mely-
nek végén minden részleteiben elfogadottnak s a kerületi 
vagy egyházi értekezlet majdan összeülő gyűlése elé ter-
jesztendőnek határoztatott. 

Végül barátságos ebédre jöttünk össze, s a fehér 
asztalnál is bőven folyt még az eszmecsere. De bizony 
leverőleg hatott mindnyányunkra. hogy oly kevesen mutat-
tuk ki érdeklődésünket. Igaz, hogy zene, tánc, szavalatok 
és dalárda éneklések nem toborzották a hiveket; de hát 
immár csak ezekben buzogna »az életnek forrása*? I . . . 
Tisztelettel kérdi Szatmáry Gáspár. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A württembergi tartományegyházban a minap ren-

dezték véglegesen a papi fizetéseket s a stólákat. Az állások 
szerinti eddigi fizetés helyére a korok szerinti fizetés lépett. 
A 6 generalszuperintendensnek egyenként 5900 márka 
alapfizetése van, a melyhez 4 év múlva, de csak egyszer, 
500 márka korpótlék járul. A 49 dékán közül 36-nak 
3800, 12-nek 4100 és l-nek 4400 márka alapfizetése van, 
mely a 4 évenkénti kétszeri, 300 márkát tevő korpótlék-
kal 4400, 4700, illetve 5 0 0 0 márkára emelkedik. Husz 
nagyobb városi lelkésznek 3800 márka alapfizetése van, 
mely hasonlóan 4 évenkénti kétszeri, 300 márkát tevő 
korpótlékkal 4400 márkára emelkedik. Végül 946 lelkészi 
állomás közül 379-nek 2200, 378-nak 2400 és 189-nek 
2600 márka alapfizetése van, mely öt szolgálati év után 
6 részletben kiszolgáltatandó, összesen 1400 márkát tevő 
korpótlékkal 3600, 3800, illetve 4000 márkára emelke-
dik. A korpótlék számítása a betöltött 29 évvel s a leg-
nagyobb fizetés elérése az 59 évvel kezdődik. A stó-
lák megváltására összesen 301.042 márkát szavazott 
meg a württembergi kamara. Hány lelkésztársunk sóhajt 
fel minálunk a kongruának ilyetén való rendezése fölött ! ? 

Rituálisztikus kérdések foglalkoztatják az anglikán 
egyházat. Bizonyos pápás jellegű szertartásoknak egyöntetű 
elhagyásáról és általában az anglikán egyháziasságnak 
evang. irányban való reformálásáról van szó. így a két 
érsek egyértelmű határozata szerint elhagyják a tömjén 
s a gyertyák használatát és eltiltják az úrvacsora elemei-
nek a betegek kommuniójánál való felhasználását. A 
magas püspöki egyháznak »Church Times« nevű hiva-
talos orgánuma sokat vár a szertartásoknak reformálá-
sától az angol vallásos egyházi élet fejlesztése tekinteté-
ben. Természetes hogy a ritualisták a leghevesebb módon 
támadják a reformokat. Hiszen Angliában helyenként még 
a fülbegyónás is szokásban van. Ideje volna tehát, hogy 
az angol magas püspöki egyház is lehetőleg megtisztuljon 
a pápás romanizmusra emlékeztető szertartásoktól. 

A jénai theol. fakultás Teutsch Frigyes volt főgim-
náziumi tanárt, jelenleg nagyszebeni ev. lelkészt a minap 
a theol. doktori címmel tüntette ki. Lelkésztársunknak e 
kitüntetésén mi őszintén örvendünk, mert abban meg-
jutalmazva látjuk a külföldön a lelkes munkásságot s az 
evang. hitbuzgóságot, mely Teutschot már rég idő óta, 
már tanár korában is dicséretesen jellemezte. Kérnünk 
kell azonban kitüntetett honfitársunkat arra, hogy hatal-
mas tollával és személyes befolyásával oszlassa el azokat 
a belföldről szított ellenséges irányú balvéleményeket, a 
melyeket erdélyi szászaink indítására a német külföldön 
irántunk táplálnak. Példányképül szolgálhatna neki e tekin-
tetben a nagy Virchow, ki a Honter-ünnepélyen hazafi-
ságra és nemzeti összetartásra intette erdélyi szász test-
véreinket, és Dianiska András, ki a Gusztáv-Adolf-egylet 
vezérférfiaival tart fel, ev. egyházunk javára és üdvére 
szolgáló összeköttetéseket. Mert hát ideje, hogy a mi egy-
házi állapotainkat megbízható belföldi forrásokból és jó-
indulatú tudósításokból ismerje meg a német müveit prot. 
közönség. 

A hágai békekonferencia július 29-én csakugyan befe-
jezte tárgyalásait. Egyértelmű megállapodásra azonban, a 
békebiróságok megvalósítása s a szárazföldi és tengeri 
háborúk folytatásának módja tekintetében a nagyhatalmak 
képviselői eljutni nem tudtak. Természetes, hogy »a béke-
pápa« Ő szentsége is hallatta hatalmas szavát. »Az egyház 



isteni alapítója s a régi tradíciók erejéből a béke közve-
títőjeként fenséges invenstiturának« mondja magát a pápa; 
sőt szerinte »a történet is bizonyságot tesz a felől, hogy 
mit tettek a pápák a háború változhatatlan törvényének 
enyhítése, a fejedelmek közötti konfliktusok esetén a véres 
összeütközések kikerülése, az egyes nemzetek ellenséges 
érintkezésének barátságos megszüntetése, s a gyengébbek 
jogainak az erősebbek követelődzéseivel szemben való 
érvényesítése tekintetében.« így írt a p á p a , az ultramonian 
saj tó szerint, a belga királynőnek. Ugv látszik feledte a 
pápa a világtörténet tanulságait, a melyek szerint p. o. 
a középkorban a pápaság története harcok és háborúk 
vérével van áztatva. Hogyan beszélhet tehát XIII. Leó 
a pápás politika béketradieióiról ?! Múltja ép oly kevéssé 
ismeri a békét, a mily kevéssé gyakorolja azt a maga 
nagy birodalmában, az örök békéről szóló manifesztuma 
dacára, a hatalmas orosz cár. így ámítjuk magunkat és 
a világot! 

Németországban apadóban van az iszákosság vesze-
delme a nép között. Az alkohol élvezete fejenként 4'7 li-
terről 4 '2 literre szállott alá. Száz betegségi eset közül 
1888-ban 2-7, 1894-ben csak 1 3 százalék az alkoholiz-
mus eredménye. A halálozási statisztika pedig igazolja, 
hogy az alkohol mértéktelen élvezetéből eredő halálesetek 
száma felényire szállott alá. Ezzel szemben azonban igen 
elszomorító az a kép, a melyet lapunk »A pálinka* című 
cikke csak legközelebb festett a statisztika kérlelhetlen 
adatai alapján. Bizony ideje volna, hogy mi is neki fog-
junk a védekezés munkájának. 

Azt is örömmel olvassuk, hogy Németországban 
jelenleg 30 aszilum és Magdolna-intézet, 3 menedékhely 
és 5 női otthon áll fenn. Vezetőik nagyobbára lelkészek, 
kik ritka önfeláldozással szolgálják e veszni indulók között 
is az Urat és az Ő országát. Huszonnyolc helyen diako-
nisszák, 12 helyen pedig szabadon ajánlkozó segédnők 
állanak az ügy szolgálatában. Tizenhétezer személyt képe-
sek e helyek befogadni. Évi jövedelmük meghaladja a 
600,000 márkát. Egyházunk belmissziói munkássága bár-
csak megtalálná nálunk is a módot és az eszközöket a 
lelkek megmentésére! 

A római egyház szentjeiről, a kiknek kreálása tudva-
levőleg igen hosszas és jövedelmező processzus, érdekes 
statisztikát állított össze egy trienti orgánum. E statisz-
tika szerint az 1500 után elhaltak közül mai napig 96 
kanonizáltatott és 320 beatifikáltatott. A szentek közül 
a legtöbb a férfmemből való. Nemzetiségüket tekintve, 
legtöbben vannak köztük az olaszok, spanyolok, portu-
gallok és a franciák. Utánnuk következnek a hollandu-
sok, belgák, lengyelek, magyarok és németek. Mi néme-
tek tehát — jegyzi meg találóan Luthardt Lapja — a 
legistentelenebbek vagyunk. 

A németországi bibliatársulatok az 1898/99-iki üzlet-
évben a következő forgalmat mutatják : A szász biblia-
társulat Drezdában eladott 8273 bibliát és 61 testámen-
tumot a régi és 23,550 bibliát és 9805 testámentumot az 
újabb revideált szöveggel. A porosz bibliai társulat 25,832 
bibliát és 811 testamentumot a régi és 86,549 bibliát és 
61,224 testámentumot az újabb szöveggel. A hallei társu-
lat, a Canstein-féle intézetből, a Frankeánumban 18,069 -f-
290 példányt a régi és 16,390 - f -1967 példányt az új 
szöveggel. A bergi tisztán új szöveggel eladott 30,615 
bibliát és 65,335 testamentumot. A régebbi szövegű bibli-
ákból tehát mindössze 52,174 - ( -1162, illetve az újabb 
szövegüekből 2 4 1 , 4 1 1 + 3 3 0 , 0 3 8 példány kelt el. A többi 
társulatok közül a bajor csak az újabb szöveget, Rrema 
és Oldenburg mind a két szöveget, Mecklenburg, Hanno-

vera és Greiz ellenben csak a régebbi szövegű bibliákat 
nyomatja. 

Hogy a róm. katholicismus és a tudományos kutatás 
szabadsága meg nem férnek egymással, a Syllabus ismeretes 
tilalma mellett újabban Hertling müncheni tanár is iga-
zolja. Sehell würzburgi tanár »A katholicizmus elve és a 
tudomány« című ismeretes, s máris átok alá vetett müve 
ellen irott röpiratában konstatálja, hogy a németországi 
r. kath. ifjúság egyetemi tanulmányozása messze elma-
radt a prot. ifjúságétól: következéskép »az állam legjobb 
akarata mellett sincsen abban a helyzetben, hogy a köz-
hivatalok betöltésénél a paritás elvét kövesse.* így hát 
Hertling tanártól is megtudtuk azt, hogy még a német-
országi r. kath. kultura is extenzív és intenzív tekintetben 
egyaránt messze elmaradt a prot. kulturától. Hát még 
milyen képet mutat a pápás országok kulturája ? ! Öltingen 
és Laveleye művei statisztikai kérlelhetlenséggel megadják 
erre is a választ. Csakhogy Róma máig sem tanult és 
soha sem felejtett! 

Az ev. lelkészek bonni szünnapi kurzusa ez idén 
is folytatja áldásos tudományos theol. munkásságát. A 
tudományos theol. vitakérdésekben való tájékozódás a 
gyakorlati lelkésznek is csak javára szolgál; míg nálunk 
csakis a mi gyéren támogatott prot. sajtónk csekély ada-
taira és tudományos közléseire vagyunk utalva. Az októ-
ber 10—12. napján Grafe tanár »a páli theológia problé-
máiról*, Simons »a konfirmációi oktatásról és a konfir-
mációról*:; Meyer »az őskeresztyén irodalom némely újabb 
fölfedezéseiről* és Kamphausen tanár »Sebna» c. tárgy-
ról tart a lelkészek előtt tájékoztató előadást. Bizonyára 
napirenden lévő érdekes tudományos kérdések! 

A Gusztáv-Adolf-egyesület szept. 18—22. napjain 
Braunschweigban tartja évi közgyűlését. Prédikál Hoff-
mann chemnitz, Döbling danzigi és Eggeling weimári 
lelkész és Seholtz berlini tanár. Ézenfelü! több diaszporai 
lelkész fog tájékoztatást adni a maga vidékének egyhá-
zias életéről. A folyó ügyeken kivül nagyobb ünnepélyeken 
és kirándulásokban is részt vesznek a kiküldöttek. Bizo-
nyára a mi ev. egyházunk is méltóképen lesz ott kép-
viselve. S ez esetben kérjük őket, hogy a rólunk már 
ott is elterjedt, balvéleményeket és előítéleteket igye-
kezzenek eloszlatni. Vallásos egyházi és magyar nemzeti 
ügyet szolgálnak vele egyaránt ! 

A németországi pápás nagygyűlés ez idén aug. hó 
végső napjaiban a »sziléziai Rómában*, Neisse városá-
ban ülésezett. Ez sem különbözött a többiektől. A pápás 
követelődzések egész sora került elő itt is. A javaslatok 
a római kérdésről, a hittérítésről, a keresztény szeretet 
müveiről, a szociális kérdésről, a keresztény, értsd pápás 
művészetről, sajtóról, tudományról, irodalomról, iskoláról 
és más efféléről szólottak. A első díszülésen különösen 
Kopp boroszlói hercegprímás beszéde tűnt ki. Szokása 
szerint a pápa szorult helyzetéről beszélt és csak termé-
szetesnek találjuk, hogy annak jelen állapotát »türhetet-
lennek, tarthatatlannak és méltatlannak* jelezte.— Beszélt 
a szükséges egyességről és egyetértelmüségről, mely kell 
hogy a r. kath. férfiakat, különösen a közélet terén áthassa. 
Kiemelte, hogy a népnek ragaszkodnia kell r. kath. kép-
viselőihez, pártfogolnia kell a r. kath. sajtót és r. kath összetar-
tásra hivta fel az akad. ifjúságot. — Egy kis szociális olaj is 
vegyült a neissei pápás nagygyűlés tárgyalásaiba. — A 
mainzi püspöki udvarban tartozkodó Pesch, ismert nevű 
jezsuita ugyanis a keresztyénségről — mint a társadalom 
alapjáról — értekezett, kimutatva a keresztyénségnek a 
tudományhoz és a gazdasági haladáshoz való viszonyát. 
— Utalt a nemrég megalakult Windthorst-egyesület mun-
kálkodására is, mint a mely a maga tagjait, a szószék 



paragrafussal mit sem törődve, — iskolázza a politika 
kérdésében. Kötelezi őket a pápás sajtó felkarolására s 
a centrum-párt támogatására. 

Németország protestáns tartomány-egyházai számos 
gyűlést tartanak szept. és okt. havában. így az általános 
protestáns missziói egyesület szept. 19—21. napjain Mei-
ningen városában ülésezik. Prédikál: Drews jénai t aná r ; 
beszédet tart Prade marburgi és Sehmiedel eisenachi lel-
kész. A gyűlésen Arndt lelkész elnököl. Előadást tart 
Christlieb japáni lelkész a japáni kulturáről s az ev. misz-
szióról. Ezen fölül Pfleiderer berlini tanár is előadást tart 
a külmisszió köréből. — Az *Ev. Bund« október 9—12. 
napjain Nürnberg városában tartja 12-ik közgyűlését. 
Prédikál Haupt hallei tanár; előadást tart Buchwald lip-
csei lelkész, »Luther személyiségéről a jelen korra vonat-
kozó jelentőségében*; Trümpelmann magdeburgi szuperin-
tendens »Az Isten kezéről a német nép vezetésében a 
reformáció óta«, és Berger berlini tanár »A humanizmus 
és protestantizmus egymáshoz való viszonyáról*. Az »Ev. 
Bund« közgyűlésére még visszatérünk. 

A németországi egyetemeit prolestáns theol. hallga-
tóinak a létszáma az elmúlt nvári félévben a következő 
volt: Berlin 324 (401). Bonn 101 (81). Boroszló 86 (74), 
Erlangen 200, Giesen 67, Göttinga 143 (135). Greifswald 
215 (204), Heidelberg 60, Halle 365 (386), Jéna 39 (36), 
Kiel 45 (59). Königsberg 79 (63), Lipcse 301 (317). Mar-
burg 124 (90). Rostock 39 (32), Strassburg 66 (72) és 
Tübinga 343. A (—)-ben lévő számok a múlt, téli félév 
létszámát jelzik. Mint látjuk, a theológusok létszáma Német-
országban is apadásban van, pedig ott eléggé jövedelmező 
a lelkészi pálya. 

Müller müncheni r. kath. lelkész »Reform-katholicis-
mus« cimű műve nagy föltűnést, keltett a pápás és pro-
testáns sajtóban egyaránt és Zürichben már második 
kiadásban is megjelent, Müvében hevesen kikel a jezsuiták 
ellen, a róm. katholikus theológusok egyetemi és nem 
pápás szemináriumi kiképeztetésének lelkes hive és álta-
lában a róm. kath. egyháziasság és tudományosság eme-
lésére törekszik az egész vonalon. Vádolja pap társait 
politizálással, élettelen misztikus elmélkedéssel, az egyház 
és a tudomány elhanyagolásával, sőt erkölcstelenséggel és 
hanyagsággal is, ügy. hogy szerző szerint, a róm. kath. 
országok a protestánsokkal semmi tekintetben sem verse-
nyezhetnek. Bigotteria és alheizmus a mai róm. katholikus 
népélet ismertető jele, és Müller lelkész általában kérlel-
hetlen igazsággal deríti fel a pápás egyháziasság szomorú 
képét. Kíváncsiak vagyunk a műnek további terjedésére; 
bár legújabban Schell esete is bizonyítja, hogy Róma 
egyházában ma a »reform. katholicismus* számára nin-
csen hely. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 

** Drei Per ikopenre ien , die altkirchlichen, die 
von Nitzsch ausgewáhlten und die Württembergischen in 
Predigtentwürfen von Wilhelm Wiener in Worms. I. von 
Advent bis Trinitatis in zwei Theilen, II. die Trinitatis-
zeit. Leipzig, G. Strübigs Verlag 1892., Philadelphia bei 
Scháfer & Koradi. Ein Band 4 M. 50 Pfennige. — Ez alatt 
a cím alatt fekszik előttünk három vaskos kötet, mely 
prédikáció diszpozíciókat tartalmaz s a melyekre a magyar 
hitszónokokat figyelmeztetni akarom. A hitszónokoknak 

elég alkalmuk van választhatni rövid felosztások és egé-
szen kidolgozott beszédek között. Ritkábban fordúlnak 
azonban elő olyan diszpozíciók, melyek a beszéd gondolat-
menetét magukban^ foglalják a nélkül, hogy lehetetlenné 
vagy feleslegessé tennék, hogy a szónok a saját gondo-
latait es eszméit is felhasználja és érvényesítse. Oly szó-
noknak tehát, ki a száraz, rövid felosztásban keveset, az 
egészen kidolgozott beszédben azonban sokat talál, az előt-
tünk fekvő bővebb diszpozíciók teljesen megfelelők. A 
kötetekben egy textusból hétféle diszpozíciót találunk és 
pedig kettőt a szokásos, minden vasárnapra rendelt evan-
gélium és levelek szerinti textusból; hármat a Nitzscbe 
szerinti textusból és kettőt a Württembergi textusokból, 
úgy hogy minden vasárnapra 7 diszpozíció áll a szó-
nok rendelkezésére. A diszpozíciók minden textusból 
önként folynak és oly eszmekörben mozognak, melyek a 
textus alapgondolatainak megfelelnek; a miből megint az 
következik, hogy a gondolatmenet biblikus színezetű és 
zarnatú. Mindamellett nem zárkózik el a szerző a történet 
és a természet köréből vett érvelések elől; egyszersmind 
gyakran tamaszkodik az egyházi énekre és a költészetre, 
a mi ismét csak előnyére válik a diszpozíciónak. A ki 
megszerzi ezeket a diszpozíciókat, az nem egykönnyen 
fogja magát »kiprédikálni«, hanem új meg új gondola-
tokra és fordulatokra fog akadni az eszmék ezen tárhá-
zában, anélkül, hogy szolgailag kellene követnie a kijelölt 
utat. A német irodalom kritikája e nagyszabású homile-
tikai mű felől igen kedvező. Nálunk is rokonszenvet fog 
kelteni ott, a hol a homiletikai érzék egészséges és éber. 
Weber Samu. 

E G Y H Á Z . 

Az ú j t e s t a m e n t u m revíz iója , a mint értesülünk, 
rövid idő alatt megkezdődik. Szász Károly püspök úr, ki 
ennek a másik nagy és nemes feladatnak a megoldásá-
val is megbízatott az angol bibliaterjesztő társaság részé-
ről, a M. Prot. írod. Társaság debreceni gyűlését; mint 
kedvező alkalmat felhasználja arra, hogy e tárgyban több 
kiváló bibliai tudóssal értekezzék. E végből bizalmas ér-
tekezletre hívta össze a kiszemelt munkatársakat s az 
értekezlet, mint halljuk f. hó 21-én, az irod. társaság 
gyűlését követő napon fog megtartatni Debrecenben. Isten 
áldása legyen a kezdeten s az kisérje a nemes munkát 
egész folyamán át, hogy minél előbb egy oly szép és jó 
újtestamentumot adhassanak népünk kezébe, mint a revi-
deált ó-testamentum. 

Püspöki látogatások. Dr. Bartók György erdélyi 
ref. püspök a mult hó 24-én kezdte meg az orbai egy-
házmegye gyülekezeteinek meglátogatását. Kíséretében vol-
tak Kenessey Béla egyházkerületi főjegyző, Nagy Károly 
theol. tanár, Szylveszter Domokos szászvárosi lelkész és 
Sándor József egyházmegyei gondnok. A látogatást Bartók 
püspök a papolci egyházon kezdte s annak díszes új 
templomát ünnepélyesen felavatta s átadta Isten dicsősé-



gére. Látogató körútja első felében meglátogatta még a 
püspök Pákét, Köröst, Zágont, Barátost, Csófatvát, Tele-
ket, Szörcsét, Tamásfalvát és Kovásznát. Hívei minden-
felé nagy lelkesedéssel s ünnepélyességgel fogadták az új 
püspököt. — Antal Gábor dunántúli ref. püspök folyó 
hó végén kezdi meg újra püspöki látogatását. Ez alka-
lommal az őrségi egyházmegyét látogatja meg s körútja 
szeptember 23-tól október 7-ig fog tartani 

Lelkészválasztás. A zilahi ref. egyház a mult hó 
20-án töltötte be egyik megüresedett lelkészi állását. A 
hívek nagy többsége Szilágyi László kalota-szentkirálv-
zentelki lelkészt választotta meg pásztorává. 

Az u n i t á r i u s o k z s i n a t a Székely-Kereszt úron folyt 
le a mult hó utolsó napjaiban. A zsinattal kapcsolatban 
történt meg az új lelkészek felavatása is, a gyűlés máso-
dik napján, a mely alkalommal 8 új lelkészt bocsátottak 
ki hivatalára. A gyűlés harmadik napján megválasztották 
az egyházi képviselő-tanács tagjait ; továbbá megválasz-
tották kolozsvári theol. akadémiai dékánnak Boros Györ-
gyöt, kolozsvári főgimnáziumi igazgatónak Boros Sándort, 
székely-keresztúri gimnáziumi igazgatónak Sándor Jánost 
és a belső emberek nyugdíjintézetéhez pénztárosnak Boros 
Sándort. Legfontosabb tárgyai voltak a zsinatnak a kolozsvári 
főgimnázium új épületének, a tanárok fizetés és korpót-
lék javításának, a papok és tanítók nyugdíjintézetének, a 
székely-keresztúri gimnázium kiegészítésének kérdései és 
a segélyek kiosztása. — A kolozsvári főgimnázium dol-
gában elhatározta a zsinat, hogy miután a Berde-féle 
hagyatéki pör az egyházra nézve kedvezően végződött s 
a kultuszminiszter is helybenhagyta az építési terveket, 
— a jövő hónapban már hozzáfognak az új, nagyszabású 
gimnáziumi épület felépítéséhez. Az új épület 200,000 frtba 
fog kerülni. A tanárok fizetésének és korpótlékának javí-
tása tárgyában az egyházi képviselő-tanács javaslatát el-
fogadták. A papok és tanítók nyugdíjintézetéről új ter-
vezet készült, a mely szerint minden belső ember 40 évi 
szolgálat után egész évi fizetését kapja nyugdíj gyanánt. 
A zsinat a tárgyalásba nem bocsátkozott, hanem kimondta, 
hogy a javaslatot tárgyalás végett kiadja az egyes egy-
házköröknek. A lelkészi államsegélyből 13,500 frtot osz-
tottak ki. A 10,000 frtos évi államsegélyből az iskola-
építésre fordítandó 5000 frton túl fönmaradó 5000 frtot 
az espereseknek szavazták meg, oly formán, hogy 600 frt 
irodai átalány címén jár jon ki nekik, 600 frt pedig egyen-
lően osztassék ki az esperesek közt munkatöbbletre vagy 
munkakörterjedelemre való tekintet nélkül. A Baldácsy-
alapítványból 3750 frtot osztottak ki a szegényebb eklé-
zsiák és papok közt, a mit a zsinat jóváhagyólag tudo-
másul vett. Végül a zsinat megszavazta a székely-keresz-
túri unitárius gimnáziumnak hatosztályú gimnáziummá 
emelését. 

A bánáti ág. hitvallású evang. egyházmegye 
aug. 30 án tartotta báró Ambrózy Béla cs. és kir. kamarás, 
felügyelő és Kramar Béla főesperes társelnöklete alatt 
közgyűlését Temesvárott. Báró Ambrózy mindenekelőtt 
Erzsébet királyné tragikus haláláról emlékezett meg, mely 

az evangélikus egyházat is mélyen sújtotta. A közgyűlés 
Fabiny Teofil kerületi felügyelő lemondását, sajnálattal 
vette tudomásul és az új felügyelőhöz, Zsilinszky állam-
tithárhoz, üdvözlő sürgönyt intézett. A közgyűlés elhatá-
rozta. hogy báró Ambrózy 30 éves felügyelői és Kramar 
Béla 40 éves lelkészi jubileumát jövő évben megünnepli; 
s kimondta, hogy azon mozgalomhoz, mely a központi 
egyetemen prot. theologiai fakultás létesítését sürgeti, csat-
lakozik. 

E g y h á z m e g y e i gyűlések . Augusztus hó második 
fele a két prot. egyházra nézve jó részben kerületi egyház-
megyei gyűlésekkel telt el. így a tiszai ág. hitv. evang. 
egyházkerület aug. 8—11. napjain ülésezet* Nyíregyházán 
Zelenka Pál püspök és Szentivánvi Árpád felügyelő elnök-
lete alatt. Szentivánvi megnyitó beszédében üdvözölte 
Zelenka püspököt azért, hogy a jeruzsálemi ev. templom 
felavatásán képviselte a magyarhoni ág. hitv. evang. egy-
házat. Majd üdvözölve a közgyűlés tagjait, felhívta a vi-
lágiakat, hogy a lelkészekkel együtt munkáljanak a hitélet 
fejlesztésére. Csak így nem félti egyházát a szocializmus-
tól, a szektáktól és a felekezetnélküliségtől. A püspöki 
jelentésen kivül fontosabb tárgyai voltak a gyűlésnek a 
budapesti tud. egyetemen szervezendő prot. theológiai 
fakultás kérdése, a melyre nézve a gyűlés pártolólag 
nyilatkozott; jelentéstétel az eperjesi kollégiumi választ-
mány megválasztatásáról; a missziói jelentés; a lelkész-
választási szabályrendelet javaslatának tárgyalása; az 
egyetemes gyűlésre képviselők választása s a kéri és 
nagygerezsdi egyességnek a testvér ref. egyházzal való 
megújítása.. Sajnálattal vette tudomásul a gyűlés, hogy 
az egyházkerületi nyugdíjintézet válságos helyzetben van 
s 113,000 frt tőkehiány mutatkozik. Ennek rendezésére 
a közgyűlés bizottságot küldött ki. — A soproni evang. 
felső egyházmegye aug. 16-án Csáván tartotta, a gyám-
intézeti üléssel kapcsolatban közgyűlését. A közgyűlésnek 
érdekességet kölcsönzött az, hogy ez alkalommal történt 
meg az újonnan megválasztott esperesnek, Renner Hen-
riknek és az új esperességi felügyelőnek Fischer Imre, 
soproni kir. alügyésznek beiktatása. Az új esperességi 
felügyelő ez alkalommal 300 forintot adományozott az 
esperességi lelkészi özvegy-árva alap javára. Kiemelendő 
dolog továbbá még az is. hogy az egyházmegye lelkészi 
értekezlete egy belmissziói egylet alapítását látta, szüksé-
gesnek s annak elkészített alapszabályait fel is terjesztette 
a kerületi gyűlésre. A gyűlés rokonszenvvel fogadván a 
jó szándékú törekvést, ez alapszabályokat változatlanul 
megerősítette. — A somogyi ág. hitv. evang. egyházmegye 
közgyűlése aug. 15-én folyt le. Az esperesi jelentés azt 
az örvendetes tényt konstatálta, hogy az új egyházpoli-
tikai törvények az egyházmegyében semmiféle káros hatást 
sem gyakoroltak. A budapesti tud egyetemen egy prot. 
theol. fakultás szervezését a gyűlés szintén szükségesnek 
jelentette ki. — Az alsó-zempléni ref. egyházmegye aug. 
29-én Sárospatakon tartotta gyűlését, a melyen legelső 
sorban az új világi tanácsbiró, Miklós Béla tette le az 
esküt s az egyházmegyei özvegy lelkésznék segélyezésére 



500 frtos alapítványt tett. Ugyancsak örvendetes tudo-
másul vette a gyűlés azt is, hogy Kiss Aibert debreceni 
lelkész, a szomotori egyház szükségeinek fedezésére, az 
oly korán és gyászosan elhunyt Bélteky Albert budapesti 
ref. főgimn. tanár emlékére 100 frtos alapítványt tett. A 
gyűlés azután megválasztotta az egyházkerületi képviselő-
ket Meczner András, Kóczán Miklós, Miklós Béla, Bálint 
Dezső, Gecsey Péter és Kónya András személyében. 
Nevezetes határozata volt a gyűlésnek az, hogy pénzbír-
ság terhe alatt kötelezte a lelkészeket az egyházmegyei 
értekezleten való megjelenésre. Elég szomorú, hogy még 
ma is csak így lehet kényszeríteni sok embert arra, a 
mi hivatásbeli szoros kötelessége kellene, hogy legyen. 
— Az alsó-szabolcs-hajduvicléki református egyházmegye 
Debrecenben tartotta meg őszi közgyűlését Ezen a gyű-
lésen tette le a hivatalos esküt gróf Dégenfeld Pál, ujonan 
választott világi tanácsbiró. Tudomásul vette a gyűlés 
Eröss Lajos püspökladányi lelkésznek, theol. tanárrá meg-
választatása következtében lelkészi állásáról s egyházme-
gyei tanácsbiróságáról történt lemondását s helyének be-
töltésére elrendelte a szavazást. Az esperesi jelentés 
kimerítően foglalkozott az egyházmegye területén levő 
eklézsiák anyagi, valláserkölcsi és szellemi ügyeivel. Szo-
morúan emelte ki, hogv vasárnapokon roppant mértéket 
Ólt a korcsmázás, a dorbézolás, terjed az iszákosság; a 
templomok pedig üresek. A házastársak között napirenden 
vannak a perpatvarkodasok, s a háborús, egvenetlenkedő 
felek, a helyett, hogy a lelkészek közbenjárását vennék 
igénybe a kibéküléshez, világi bírósághoz szaladnak mind-
járt és válópert indítanak. Az egyházmegye területén a 
mult évben 4820 gyermek született, kiknek 7-4°/0-a tör-
vénytelen ; meghalt 3382 egyén; házasságra lépett 1014 
pár. Örvendetes része a jelentésnek, hogy az önkéntes 
adományok egyházi és iskolai célokra még mindig sok 
ezer forintra rúgnak s több egyházban új iskolák épültek; 
H.-Böszörmény pedig gyönyörű új második templomot 
építtetett. A nagyszámú folyó ügyek között legtöbb gon-
dot okoztak a közgyűlésnek azok, melyek Hajdu-Boször-
ménvből felebbezés folytán kerültek eléje. — Az arad-
békési evang. egyházmegye f. hó 4-én rendkívüli gyűlést 
tartott Békés-Csabán, a melyen főként a július 29-iki aradi 
gyűlés határozata miatt kitört belső villongást intézték el. 
Az aradi gyűlés ugyanis, Szeberényi Lajos csabai lelkész 
indítványára kimondta, hogy a templomokat az isten-
tiszteleten kivül semmi ünnepélyes célra nem szabad fel-
használni. Ez a határozat nagy reszenzust keltett, annak 
következtében, hogy a mező-berényi Petőfi-ünnepély meg-
tartására az evang. egyház már átengedte templomát s 
a tilalom következtében az ünnepély megtartása elé elhárít-
hatlan akadály gördült. Végre is néhány nappal az ünnep 
előtt Sárkány Sámuel bányakerületi püspök, nehogy bot-
rány legyen, mégis átengedte a templomot s felfüggesz-
tette erre az esetre az esperességi határozatot. A püspöki 
felfüggesztés miatt azonban Korén esperes lemondott állá-
sáról, Jeszenszky mező-berényi lelkész pedig a lapokban 
erősen megtámadta az esperességi határozatot és sógorát, 

Korent hazafiatlansággal vádolta, azonkívül a határozat 
ellen fölebbezést jelentett be a most összeült közgyűlés-
hez. Ez előzmények hatása folytán ingerülten jöttek össze 
a tanácskozásra a gyűlés tagjai. Az ügyet azonban béké-
sen intézték el. Jeszenszky Károly vádját visszavonta és 
ünnepiesen bocsánatot kért. Az esperesség Korennek bizal-
mat szavazott, mire Korén lemondását, visszavonta. — 
A pesti ágostai hitvallású evangélikus magyar gyülekezet 
f. hó 3-án tartotta meg közgyűlését. Az egyházkerület 
elkészítette a politikai községek egyházi beosztásáról intéz-
kedő munkálat tervezetét. A gyülekezet a tervezetet egészben 
elfogadta, de föntartotta magának, hogy — a beosztott 
községek nagy számára és az ezzel járó terhekre való 
tekintettel — szükség esetén a kerület anyagi hozzájáru-
lását vehesse igénybe Szóba került ezután az a kérdés 
is, hogy az egyetemen egy prot. theológiai fakultás állít-
tassék fel. A közgyűlés melegen pártolta ezt az eszmét 
s utasította azokat, akik a megyei közgyűlésen képviselni 
fogják, hogy ott a fakultás felállítása mellett foglaljanak 
állást. — A pesti ág. ev. egyházmegye Králik Lajos dr. 
felügyelő és Bachát Dániel esperes elnöklésével f. hó 5-én 
a Deák-téri gimnázium nagytermében évi közgyűlést, tar-
tott. Králik Lajos dr. a gyűlés elején üdvözölte elnöktár-
sát, Bachát Dániel esperest, a ki huszonöt év óta viseli 
tisztét. Bachát esperes meghatottan mondott köszönetet, 
azután fölolvasta évi jelentését, a melynek bevezető sorai-
ban a királyné haláláról résztvevő szavakkal emlékezett 
meg. A jelentés azután a lelkészi jövedelmek összeírásá-
nál felemlítette, hogy egyetlen lelkész sem kiván kiegé-
szítést az államtól. Az egyházpolitikai törvények káros 
hatása a jelentés szerint mindenütt észrevehető. A vegyes 
vallású jegyesek többnyire az evangélikus egyház rová-
sára kötnek házasságot, a kitérések szaporodnak s külö-
nösen a baptista vallás nyer sok új hivőt. E káros hatás 
ellensúlyozására az egyház a pesti oldalon havonként hat 
helyen istentiszteletet tart s a havonként összehívott bel-
missziói értekezleten tanácskozik e kérdésről. A jelentést 
tudomásul vették. Horváth Sándor lelkész azt indít-
ványozta, hogy a vegyes vallású jegyeseket, a kik gyer-
mekeiket más egyháznak igérik, ne eskessék meg az evan-
gélikus templomban, hanem utasítsák ahhoz az egyházhoz, 
a melyben gyermekeiket fölnevelni akarják. A közgyűlés, 
többek hozzászólása után, szótöbbséggel elfogadta az indít-
ványt s elhatározta, hogy azt a kerületi közgyűlés elé 
fogja terjeszteni. Apróbb ügyek elintézése után jóváhagy-
ták a jövő évi költségvetést s tudomásul vették a papválasz-
tási szabályrendelet olyan módosítását, hogy ezentúl az 
egyes lelkészi állásokra a meghívás is meg legyen engedve. 
A politikai községek egyházi beosztásáról szóló tervezetet 
is elfogadták s elhatározták, hogy a budapesti egyetemen 
egy prot. theológiai fakultás fölállítására irányult mozgal-
mat lelkesen pártolni fogják. Végül a kerületi közgyűlésre 
megválasztották a képviselőket. 

A magyarhoni egyetemes evang. egyházi gyám-
in tézet . a Luther társasággal együtt f. hó 23. és 24-én 
tart ja meg közgyűléseit Szarvason. A gyűlést megelőző-



leg a gyámintézeti központi bizottság f. hó 22-én d. e. 10 
és d. u. 3 órakor Budapesten tartja meg előkészítő ülé-
sét az evang. egyház deák-téri épüle'ében. 

Jubileumok. Takács József széplaki (érmelléki 
egyházmegye) ref. lelkész a mult hónap 28-án ünnepelte 
meg 40 éves lelkészkedése jubileumát. A jubilánst ez 
alkalommal ő felsége a király arany éremmel tüntette ki. 
— Dcrencsény ág. hitv. evangélikus egyházközsége a 
mult vasárnap ünnepelte temploma 100 éves fennállásá-
nak jubileumát. Alkalmi beszédeket mondottak Vitéz 
Lajos pádári és Chriastyeli Gyula bugyikfalvai lelkészek, 
míg Terray Gyula főesperes az új templomi oltárt áldotta 
meg. — A tornai ev. ref. egyházmegye 100 éves fenn-
állásának emlékét Tornán f. év szept. havának 11-dik 
napján d. e. 10 órakor közgyűlésével egyidejűleg fogja 
megünnepelni. Az alkalmi beszédet Fodor György per-
kupái lelkész, egyházmegyei aljegyző és levéltárnok fogja 
tartani. Vendégeket szívesen lát az egyházmegye. 

Aljegyző-vá lasz tás . A felső-borsodi ev. ref. egy-
házmegye gyülekezetei papi aljegyzővé nagy szótöbbséggel 
Elek József bábonyi lelkészt választották meg. 

I S K O L A . 

Hírek a budapesti ref. theol. akadémiáról. F. hó 
7-én folyt le akadémiánkon, a választmány és a tanári kar 
jelenlétében a másodévet végzett növendékek alapvizsgá-
lata. Nyolcan állottak vizsgálatra s négyen : ú. m. Forgács 
Gyula, Mészáros János, Nyáry Pál és Czuczar János 
jelesen, hárman jól és egy elégségesen állották azt ki 
s bocsáttattak fel a harmadik évre. — Augusztus 28—30-án 
7 harmadévet és egy negyedévet végzett növendék tett 
tanítóképesítő vizsgálatot Nagy-Kőrösön. A 8 közül három 
jeles, kettő jó, három elégséges tanítói oklevelet nyert. —Folyó 
hó 8-án történt meg az új tanév ünnepélyes megnyitása 
az intézet nagytermében, a mely alkalommal közének és 
Hamar I. tanár imája után Szász Károly püspök úr mon-
dott megnyitó beszédet, majd pedig Szőts Farkas szólott 
az ifjúsághoz, felmutatva előttük annak a pályának magasz-
tosságát, a melyre magukat szentelték s intve őket kitar-
tásra s Isten nevében való munkálkodásra. — Az akadémiá-
nak a jelen tanévben van 7 negyedéves, 10 harmadéves, 
12 első éves és 13 első éves, összesen 42 növendéke. 

T a n s z e r m u z e u m i ánkét . A kultuszminisztérium-
ban Neményi Imre elnöklete alatt a napokban újabb tanács-
kozás volt, melyre úgy a magyar tanítók országos bizott-
sága, mint a tanítók kaszinójának kiküldöttei megjelentek. 
A tanítók kaszinója újból kifejezte hajlandóságát arra 
nézve, hogy a megállapított föltételek mellett az állami 
tanszermuzeumot és a vele kapcsolatos pedagógiai könyv-
tárt kezelni, illetőleg kormányozni hajlandó. Ennek követ-
keztében már valószínű, hogy november elsejétől Önállóan, 
felelősség terhe mellett fogja forgalomba hozni a könyvtár 
könyveit és közszemlére teszi alkalmas helyen a tanszer-
muzeumot. A miniszter tanszermuzeumi bizottságot fog 

kinevezni, mely nemcsak az ellenőrzést gyakorolja, hanem 
egyúttal tanszerek bírálatával is foglalkozik. Az szervezet 
kidolgozásával Verédy Károly dr. tanfelügyelő elnöklete 
alatt szűkebb körű bizottságot bíztak meg. A könyvtári 
szabályzat francia mintát fog követni, melynek tanulmányo-
zására Neményi Imre tanfelügyelő már el is utazott. 

Az egyetemi beirás elhalasztása. A tudomány-
egyetem, az építkezés miatt, a beírást elhalasztották. A 
közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a beirás szep-
tember 14-én kezdődjék és bezárólag szeptember 21-ig 
tartson; a leckekönyveknek az egyes tanárok által való 
láttamozása szeptember 24-ig fejeztessék be, az előadások 
pedig szeptember 25 én mindegyik karon okvetlenül meg-
kezdessenek. A vizsgálatok, valamint az egyetemi tanács 
és karok minden egyéb működése (ülések, fölavatások, stb.) 
azonban változatlanul szeptember elsején megkezdődtek. 
Egyszersmind fölhívta a miniszter az egyetem tanácsát 
hogy a tanulmányokban, az időveszteség által okozott 
mulasztások helyrepótlasa iránt javaslatot tegyen. 

Az uni tár iusok új főiskolája. Az a körülmény, 
hogy a néhai Berde Mózes végrendeletének érvényessége 
iránt az unitárius egyház ellen, Berde rokonai részéről 
folyamatba tett per az unitárius egyházra jó eredmény-
nyel végződött, lehetővé tette az unitáriusok ama regi 
óhajának megvalósítását, hogy kolozsvári főiskolájuknak 
új helyiséget, építsenek. Ezt évekkel ezelőtt alhatározta 
már az egyházi főtanács. Mindeddig azonban nem került 
megvalósítására a sor. De pár év alatt sikerült a főiskola 
mai helyiségével szomszédos telkekből egy egész sort meg-
vásárolni s azok helyébe már az idén megkezdik az új 
fotanoda félépítését. Október elsejével hozzákezdenek a 
régi épületek bontásához, a mivel a régi Kolozsvár egy 
nagy darabja tűnik el a föld színéről. Az új főiskola tel-
jesen modern berendezésű és külsőleg is tetszetős épület 
lesz. Építésénél egyebek közt tekintettel lesznek arra a 
jelentékeny szervezeti változásra, a mely azáltal követ-
kezik be a főiskola életében, hogy az azzal addig szerves 
kapcsolatban működő theologiai intézet önálló szervezetet 
kap .Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy az unitáriusok 
másik erdélyi középiskolája : a székely-keresztúri gimná-
zium, szintén változáson megy át közelebbről, a mennyi-
ben az idei zsinat határozata alapján hatosztályúvá fog 
kiegészíttetni. 

Állami f ő g i m n á z i u m Czegléden. Évtizedek óta 
hangoztatott vágya teljesült nemrég Czegléd város közön-
ségének. — Szeptember 4-én megnyílt az új allami 
főgimnázium selső osztályában hetvenhat czeglédi, tizenhat 
vidéki, tehát összesen kilencvenkét diák tanulja a latin 
igéket. Az új gimnázium céljaira Dobos János mérnök 
tette az első, százezer forintos alapítványt, többen kisebb 
összegeket adakoztak s a város az állami adó négy szá-
zalékát szánta rá a gimnázium céljaira. A megnyitáson 
az igazgató, a városi elüljáróság, a gimnáziumi bizottság 
és a szülők előtt szép megnyitó beszédet mondott. 

A csurgó i f ő g i m n á z i u m a dunántuli ev, ref egy-
házkerület közgyűlése alkalmával, 1899. évi szeptember 



hó 14-én fogja megtartani százéves és az intézet új épü-
letének felavató ünnepélyét, a következő sorrenddel: 1. A 
dunántuli ev. ref. egyházkerület megalakuló gyűlése a 
főgim. új épületének rajztermében reggel 8 órakor. 2. Isten-
tisztelet az ev. reform, templomban 9 órakor. A beszédet 
tartja Barakonyi Kristóf belsősomogyi ev. ref. esperes. 
Énekel a főgimn. énekkar. 3. Az új épületben 10 órakor : 
Himnusz. Előadja a főgimn. énekkar. 4. Alkalmi beszéd. 
Tartja Vida Károly dr., az intézet igazgatója. 5. Emlék-
beszéd Soltra Alajos felett. Tartja Baksay Sándor, a solti 
ev. ref. egyházmegye esperese. 6. Óda. Irta és szavalja 
Horváth József dr. az intézet tanára. 7. Szózat. Előadja 
a főgimn. énekkar. Délután 1 órakor közebéd a »Korona« 
vendéglő nagytermében. Este 8 órakor Tóth Lajos buda-
pesti nemzeti zenedei tanár és zongoraművész közremű-
ködésével hangverseny. 

Negyedmi l l i ó for int jó tékonycé lokra . Debre-
cenben a minap meghalt egy köztiszteletben álló matróna: 
özw. Schafer Nándorné, szül. Legányi Julianna. A megbol-
dogult úrnő, 1896. januárban elhunyt férjével közösen tett 
végrendeletében nagy vagyona főörökösévé a debreceni 
ág. hitv. ev. egyházat tette. Egy nevöket viselő felekezeti 
jellegű fiú- és leányárvaházra, de a melybe árvagyermekek 
valláskülönbség nélkül is felvehetők, 150—160 ezer frtot 
érő piac-utcai diszes emeletes házukat és 50 ezer forint 
értékű két tanya-birtokot hagyományozták. Egy másik 
piac-utcai nagy bérház felerészét ugyancsak a debreceni 
ág. hitv. ev. egyház örökli. Néhány ezer forintot rendeltek 
különféle jótékonycélokra. Vagyonuk többi részét oldalági 
rokonok kapják. Schafer Nándor 1848-ban telepedett meg 
Debrecenben. És szorgalmával félszázad alatt majdnem 
félmillió forintot szerzett a porosz származású törekvő 
pékmester, kinek nevét örök időkön áldani fogják az árvák 
és hitsorsosai. Az új árvaház legalább is 24 árvát vehet 
fel kebelébe. A kegyes alapítók, ámbár mindketten evan-
gélikusok voltak, kimutatták keresztyén szeretetüket abban 
is, hogy bár a felvételnél az elsőséget az evangélikus 
vallású árváknak biztosították is, de megengedték, hogy 
a fennmaradó üres helyekre valláskülönbség nélkül ve-
hessen fel a gondnokság. Az árvaházi bizottságot maguk 
az alapítók nevezték ki s liberálisságuk ennél is kitűnik, 
a mennyiben a bizottság egy tagja református, egy pedig 
épen zsidó. 

EGYESÜLET. 
A pesti országos protestáns árvaházban, a 

melynek 65 növendéke csak a napokban tért vissza test-
ben és lélekben felfrissülve a zebegénvi nyaralásból, f. hó 
6-án történt meg, Wágner Géza elnök, Szőts Farkas theol 
akad. igazgató, dr. Szontagh Félix intézeti orvos és Brocskó 
Lajos igazgató jelenlétében az újonnan felveit árvák átvé-
tele. Az intézetbe az idénre 11 új árvát vett fel az igaz-
gatótanács és pedig 6 fiút és 5 leányt; a 6-diki tanács-

ülésen pedig még két kis leány felvételét határozta el. 
Ezekkel együtt az intézet által nevelt árvák száma 107. 
Ugyancsak 6-ikán történt meg az eltávoztak helyére 
megválasztott két uj tanítónak, Krenkó Istvánnak és Varga 
Endrének hivatalába beállítása is. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* S z e m é l y i hírek. Dr. Duka Tivadar, Londonban 

élő nagy hazánkfiát a budapesti tudomány egyetem taná-
csa legközelebb tisztelelbeli orvos-doktori címmel tüntette 
ki. A kitüntetés kiválóbb férfiút nem érhetett, s szívből 
örvendünk, hogy a budapesti tudomány-egyetem hazánk 
nagy fiának, a ki mind e hazában, mind a messze kül-
földön oly nagy becsületet szerzett a magyar névnek, e 
kitüntetéssel újra egy levelet font érdemkoszorújába. A 
legigazabb érzéssel kívánjuk, hogy dr. Duka Tivadar úr 
még hosszú éveken át viselhesse a nyert megtisztelő címet 
s lehessen segítségére s dicsőségére forrón szeretett hazá-
jának és egyházának. — Dr. Finlcey Ferenc sárospataki 
jogtanár részére a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
500 forint utazási ösztöndíjat adományozott a külíöldi 
büntetőjogi viszonyok tanulmányozására. 

* H u s z o n ö t é v e s ta lá lkozó. Az eperjesi ág. ev. 
kollégium volt tanulói, a kik 1874-ben tettek érettségi 
vizsgálatot az intézetben, aug. 27-én ünnepelték meg Eper-
jesen huszonötödik évfordulóját ennek az eseménynek. 
Az intézet VIII. osztályú termében gyülekeztek össze a 
régi iskolatársak, tizenhármán, köztük több ügyvéd, biró, 
tanár, orvos és tisztviselő. Mágocsi-Dietz Sándor dr. egye-
temi tanár, a volt iskolatársak nevében üdvözölte Flórián 
Jakab, Ludmann Ottó és Husz Ármin tanárokat, mire 
Ludmann Ottó a kollégium mostani igazgatója válaszolt. 
Azután egy 1000 forintos alapítványt tettek egy szegény-
sorsú VIII. osztályú hallgató részére. Majd valamennyien 
kimentek a temetőbe, hol megkoszorúzták Vandrák András 
dr., Hazslinszky Frigyes, Herfurt József és otrokocsi Vég 
Dániel tanárok sirját. Vandrák András sírjánál Palyik 
Imre elszavalta ez alkalomra írt ódáját. Délben lakoma 
volt, a mely után még sokáig együtt maradtak a régi 
iskolatársak. 

* I n g y e n e s n é p k ö n y v t á r a k . Darányi Ignác föld-
mivelésügyi miniszter ismét több ingyenes népkönyvtárt, 
állít föl és pedig Bács-Földváron, Bács-Feketehegyen, Bács-
Szent-Tamáson és Bacs-Madarason. Mind a négy község 
mint a szocializmus főfészke lett hírhedtté; az új mun-
kástörvény életbeléptetése óta azonban a lelkek lecsillapod-
tak s a szocialista mozgalmaknak nyoma is alig van. 
Különben, ep e mozgalmak ellen bizonyult hathatós ellen-
szernek az ingyenes népkönyvtár, s a földmivelési miniszter 
most is ezzel akarja a félrevezetett népet komoly törek-
véseknek megnyerni, és pedig igen helyesen, mert az 
oktalan szocialistáskodásnak egyik leghathatósabb ellen-
szere a népnek jó olvasmányokkal való felvilágosítása és 
müvelése. 

* Gyászrovat . Lapunk zártakor kapjuk azt a szomorú 
hirt, hogy Szilágyi Sándor ügyvéd, a dunamelléki ref. 
egyházkerületnek és a pesti ref. egyháznak hosszú időn 
keresztül volt ügyésze, f. hó 7-én kunágotai birtokán elhunyt. 
Addig is, míg róla bővebbben megemlékezhetnénk, legyen 
emlékezete közöttünk áldott. 

Felelős szerkesztő: Szzőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Protestáns theologiai fakultás a budapesti 
egyetemen. 

Ágostai h i tval lású evangél ikus tes tvére ink 
a nyár folyamán az esperességi , majd az egy-
házkerü le t i gyűléseken (legutóbb a bányakerü-
letin), tel jes egyetér téssel hozott egyhangú ha tá -
roza tokban , egy szívvel lélekkel magokévá te t ték 
azt az eszmét, hogy az állam a budapes t i egye-
temen a két p ro tes táns egyház számára állami 
költségen theologiai fakul tás t állítson. 

Az eszme nem új. Ha rminc évvel ezelőtt, 
bá ró Eötvös József minisz te rségében merü l t föl 
először, a mikor a két p ro tes t áns egyház vezér-
egyéniségei és hivata los hatóságai mind já r t lel-
kesen fölkarolták. Eötvös báró a törvényjavas-
latot el is készítette, de abból törvény mind ez 
ideig nem lett! Legu tóbb a mi l lennár is tan-
ügyi kongresszuson Berzeviczy Alber t abban 
a fo rmában új í to t ta föl a nagyhorde re jű tervet , 
hogy az ál lam mindenik keresz tyén felekezetnek 
állítson az egye temeken theologiai fakultást , 
kü lönösen abból az indító okból, hogy a nemze-
tiségi egyházak magyar kul turá l i s ere je az 
egyetemi le lkészképzés által is erősbí t tessók. 
A felélesztett eszme W l a s s i c s közoktatásügyi 
minisz ter f igyelmét is megragad t a s róla a kép-
viselőházban melegen ós e l i smerőleg nyilatko-
zot t ; Zsilinszky Mihály, kul tuszminiszter i állam-
t i tká r pedig egyházi kö rben többször penge t te 
a fontos tervet . L u t h e r á n u s tes tvére ink most 
úgyszólván t e rvsze rü leg ós minden i l letékes 
fo rumon állást foglaltak az állam köl tségén fel-
á l l í tandó p ro tes t áns theologiai fakul tás mellett. 

Mi kezdettől fogva helyesel tük és most is 
helyesel jük a p ro te s t áns theológiának a budapes t i 
egye temre való bevitelét. L a p u n k már 1869-ben, 
az eszme első fö lmerü lése alkalmával , tel jes 
rokonszenvé t fejezte ki i rán ta ós azóta is, vala-
hányszor szóba ke rü l t a terv, mindig pár to lólag 
nyi la tkozot t róla. 

A mi á l lásfogla lásunknak megvannak a 
maga jó okai, melyeket röviden a következők-
ben fogla lhatunk össze. 

1. Az egyetemi lelkészképzés emelné a lel-
készképzés színvonalát. Az egyetem többi ifjú-
ságával együt t élő theol. i f júság nagyobb társa-
dalmi ügyességgel , jobb tá rsada lmi neveltséggel 
lépne ki a lelkészi pályára, mint a szeminá-
r iumoknak sok tekinte tben félszeg i f j ú s á g a ; ós 
b izonyára theologiai és á l ta lános képzet tsége 
is magasabb és intenzivebb lenne a művelődós 
számosabb ós kiválóbb eszközeivel rende lkező 
egyetemen. 

2. Az egye temen való működés emelné a 
theologiai tudományosságot . Az a 1 0 — 1 2 jól 
dotált egyetemi theol. t a n á r tel jes ere jé t a lel-
készképzésnek ós a theológia művelésének szen-
te lhe tné s vége vet te tnék annak a szegényes 
ál lapotnak, a miben most a theológia, ez a leg-
szebb h iva tású tudomány ná lunk sínylődik ; hogy 
tanárai , k iknek a tudomány művelése volna 
h ivatásuk, a rá jok nehezeciő é le tgondok súlya 
alatt görnyedvén, tudományműve lő h iva t á suk ra 
nem igen tudnak sem kellő erőt, sem elég időt 
fordítani. 

3. Az egyetemi theologiai fakultás, mely a 
két p ro t e s t áns egyház számára — a dogmati-
kumok ós l i tu rg ikumok bifurkációjával — kö-
zösen ál l í t tatnék föl, növelné a két egyház közötti 
t es tvér ies érzüle te t s ezzel nagyobb tá r sada lmi 
súlyt ós erőt kölcsönözne hazánkban a protes-
tan t izmusnak . 

Ám a p ro tes táns állami fakul tás nemcsak 
az egyháznak válnék javára, h a n e m az állam 
szempont jából is előnyös in tézmény lenne. 

a ) Egyházjogi lag külső in tézményben is 
kife jezésre j u t t a t ná azt, az á l l amkormányza t részé-
ről sokszor hangozta to t t közjogi elvet, hogy a 
magya r állam egyenlő mér tékke l mór a keresz-
tyén egyházaknak s nem ismer el u ra lkodó egy-
házat . 



b) Fo ly ta tná és egy ú jabb fontos ponton is 
életbe lépte tné a hazai p ro tes táns egyházak állami 
t á m o g a t á s á t ; azt a mél tányos segítő rendszer t , 
melyet 1 8 8 3 - b a n a középiskolák segélyezésével 
megkezdet t , 1894-ben a tanítói, 1899-ben a lel-
készi fizetések állami kiegészí téséről szóló tör-
vényekben tovább fejlesztett s a mely r endsze r 
egészben véve úgy a nemzeti ku l tú ra fejlesztése 
szempontjából , mint a magyar faj e rős í tésének 
fontos politikai tekinte téből egészségesnek bizo-
nyult. 

c) Nagy erkölcsi e lőnyére válnék a magyar 
kul turá l i s életnek az a szellemi erősödés, mely 
a p ro tes táns lelkészek egyetemi képzet tségéből 
a magyar ós sok tek in te tben legtisztább ma-
gyar egyház valláserkölcsi ós kul turá l i s é le tébe 
szé tá radna . 

íme csak úgy röviden odavetve, minden 
indokolás nélkül is mily szembe tűnők azok az 
egyházi, állami és kul turá l i s előnyök, melyek a 
p ro tes t áns theologiai fakul tás állami szervezésé-
ből, minden vé rmes remény nélkül vá rha tók . 

S ha a k é r d é s másik oldalát nézzük, ha 
az eszme ellen felhozható aggoda lmaka t tekint-
jük, a k k o r is megál lha tónak ta r t juk állásfogla-
lásunkat . 

Mondják, hogy a le lkészképzés eme rész-
leges á l lamosí tása lazí taná a p ro tes t áns au tonó-
miát, csorb í taná a theol. t aná rok függet lenségét 
s az egyház special i ter konfesszionál is karak te -
ré t meggyengí tené. Ezek csak képzelődés-szül te 
és nem reál is veszedelmek. Mert a mi a jogi 
au tonómiá t illeti, az úgy az iskolaügy terén, mint 
a fontosabb közjogi egyházi viszonylatokban, az 
összes legújabbkor i e r r e vonatkozó törvények-
ben (1. az 1868. évi népiskolai , az 1883. évi 
középiskolai, az 1894-ik évi tanítófizetósi, az 
1894 ik évi egyházpoli t ikai ós az 1899-ik évi 
lelkészfizetési törvényeket) immár annyi ra meg 
van nyirbálva, hogy mi most már csak in 
spir i tual ibus vagyunk au tonóm egyház, egye-
bekben pedig inkább á l lamegyház let tünk. A 
tanárok függet lenségét ós az egyház konfesszio-
nális k a r a k t e r é n e k erejét pedig, tapaszta lás sze-
rint, az állami kinevezés egyál ta lában nem gyen-
gíti. Lám a budapes t i egyetem római ka tho l ikus 
theol. t aná ra i t az állam fizeti ós nevezi ki, de 
azér t soha, még a legkler ikál isabb elemek sem 
panaszkodtak eme theol. t aná rok h i thűsége ós 
egyháziassága ellen. íme a nagy Németország 
p ro tes táns lelkészei, csekély kivétellel, mind 
állami theol. fakul táson képezte tnek, de azért , 
egy-két túlzó konfesszionálista hangtól el tekintve, 
a ná lunkná l jóval egyháziasabb német protes-
tan t izmus jóval ós méltán e légedet tebb a maga 
állami lelkészkópzésével, mint mi a m a g u n k 

au tonóm papnevelésével . Vagy végül ott van 
a f ranc ia r e fo rmá tus lelkészi kar, melyet az 
állam által fen tar to t t fakul tásokon képeznek 
ós az állami pénztárból fizetnek ; de azér t ennél hit-
buzgóbb, m u n k á s a b b és sze re te t remél tóbb pap-
ságot nem ismerek a r e f o r m á t u s keresz tyének 
között . 

Mi tehát csak helyesel jük l u t h e r á n u s test-
vére inknek az állami prot. fakul tás lé tes í tésére 
i rányzott törekvését . Csak folytassák tovább a 
munká t . Egye temes gyűlósök ú t ján keressék meg 
s szólítsák föl kálvinista tes tvére ike t a közös 
akcióra. Egy jól szervezet t 1 állami theologiai 
fakul tásból mindké t egyház theológiája , egyház-
jogi helyzete ós t á r sada lmi élete csak nyerhe t 
erőben, sú lyban és tekinté lyben. 

Sz. F. 

A gyermekek védelme. 
Folyó hó 13-ik és következő napja in tar-

totta meg ülését Budapes t en a nemzetközi gyer-
mekvédő kongresszus , hogy tanácskozzék azokról 
a módokról ós eszközökről, a melyek által elejét 
l ehe tne venni ama veszedelmeknek, a melyek a 
kicsiny ós a se rdülő gye rmekeke t fenyegetik, 
úgy a családi körben, mint az iskolában ós a 
földi élet mai zű rzavarában . Nemes ós szent a 
cél, a mit a gye rmekvéde l emér t lelkesülő férfiak 
és nők magok elé tűztek ; mer t hiszen lehet-e 
valami magasztosabb, mint véclni, ol talmazni a 
magával jó l tehetet len gye rmeke t s a r r a törekedni , 
hogy az az élet, a melyet Is ten atyai jósága 
megadott , el ne veszszen, h a n e m fenmarad jon 
s o lyanná fejlődjék az adandó gondoskodás őrkö-
dése ós segí tsége mellett, hogy haszná ra lehessen 
az ember i t á r sada lomnak ? Nemes és szent a 
cél, a mit a gyermekvédő kongresszusok magok 
elé tűztek s azér t e l ismeréssel kell adóznunk 
mindazoknak , a k i k ennek munkájá t , s ikerét előmoz-
dítani tö rekednek . 

Földi é le tünk s annak mai viszonyai kell 
hogy m u n k á b a szólítsák a nemesen érző lelke-
ket, épen a kicsinyek ügyében . T e m é r d e k élet 
aluszik el, még alig hogy felgyújtatot t , s temér-
dek élet züllik el, vagy válik egyenesen vesze-
de lmére az ember i t á r sada lomnak . A betegségek, 
ha landóságok, a testi és lelki nyomoru l tak ós a 
vé tkesek s tat iszt ikája megdöbben tő ada toka t t á r 
e lénk a csecsemő és serdülő gyermekek életét 
fenyegető veszedelmek felöl, s valóban nagy ideje, 
hogy ezeknek ellene állni tö reked jünk . Különösen 
szükség van e r re hazánkban , a mely — fájda-
lom — legelső helyen áll a g y e r m e k h a l a n d ó s á g 
és nem a legutolsó helyen a serdülő nyomorul tak , 



elzüllöttek és vé tkesek tekinte tében. A lelencházak 
ügye még egészen fejletlen á l lapotban van ná lunk ; 
óvó iskoláink volnának ugyan, da nem a védés, 
a nevelés ügyét szolgálják, hanem sablonszerű 
i skolákká v á l t a k ; a vakok, hülyék be fogadásá ra 
és gondozásá ra alig néhány kezdet leges intézet 
áll r ende lkezésünkre , s a züllött, j av í tás ra szorult 
se rdü lő gye rmekeke t nem képes befogadni az a 
néhány javító intézet, a mit az állam felállított. 
Bör töneink, fegyházaink telve vannak olyan vét-
kesekkel , a k iknek a bűn fer tőjébe esése gyer-
mek- és se rdü lő-koruk hiányos, vagy tel jesen 
e lhanyagol t ér te lmi és val lásos nevelésének tulaj-
doní tandó. A testi és lelki nyomor és romlás 
megdöbben tő adata i legszentebb kö te leségünkké 
kell hát, hogy tegyék gyermeke ink védelmét . 

A gye rmekvédő kongresszusok nemes és 
szent m u n k á t végeznek ezért, a mikor a véde-
lem módja inak keresésé t s a gye rmekvéde lem 
szükségességének a t á r sada lom, az állam, az 
egyházak s a szülők ön tuda t ába bevitelét tűz-
ték ki fe ladatukul . A nemes tö rekvés az általá-
nos h u m a n i t á s talajából fakadt fel s állam és 
egyház még eddig inkább csak erkölcsi támo-
ga tásban részesí te t ték , min tsem abban tényleg 
köz reműköd tek v o l n a ; pedig a gye rmekvéde lem 
nem csupán jó tékonysági és emberba rá t i kérdés , 
hanem e l sőrendű fontosságú ügy, mind a társa-
dalomra, mid az ál lamra, mind az egyházakra 
nézve. A meg nem oltalmazott s elveszni, elzül-
leni engede t t g y e r m e k e k b e n nemcsak t emérdek 
tá rsadalmi és nemzet i erő pocsékolódik el, h a n e m 
folytonosan pusztí tó és romboló méreg is gyülem-
lik fel, a mely felforgatással fenyegeti a tá rsa-
dalmi és állami r ende t és az egyházak életét. 
S ezen valóban nem is lehet csodálkozni. Az a 
gyermek , kinek életét szere te t nem gondozza, 
a kit ezernyi szükségeiben szerető gond nem 
támogat , a kit fá jda lmában szerető szív nem 
vigasztal, a kit be tegségében szerető szív nem 
ápol, a kinek jó ra és roszra egyarán t fogékony 
lelkét n e m e s és t iszta érzésekkel és indula tok-
kal nem tölt meg senki, h a n e m a helyet t csak 
nyomor t , e lhagyat ta tás t , megvet te tés t kényte len 
érezni szüntelen, ha felnő is, nem ismeri a sze-
re te t szavát, nem ismer semmi szentet , semmi 
magasztosat , hanem csak az őt e lhagyot t tá r -
sadalom, állam és egyház elleni gyűlöletet ho rd j a 
le lkében s kőkemény szívvel, a le lk i ismeret min-
den fu rda lása nélkül tör minden fennálló rend 
ellen, hogy boszujá t kitöltse, s képes gyilkos 
tőrével á tszúrni még a legszere tőbb szívet is, 
a mely va laha ember i kebelben dobogot t . 

Társada lmi , állami és egyházi é le tünk nagy 
ba ja inak , zül löt tségének egyik legfőbb oka abban 
rejlik, hogy e lmulasz to t tuk a gondoskodás t azok-

ról, a kiket nem őrzött a szülei szerető szív s 
kizárt magából a t á r sada lom. Ezeknek gondjá t 
aka r j ák felvenni és felvétetni a gye rmedvédő 
kongresszusok kezdeményezői és m u n k á s a i ; ele 
nemes tö rekvésük csak akkor é rhe t óhaj to t t célt 
ha a t á r sada lom, állam és egyházak nemcsak 
erkölcsi t ámogatássa l j önnek segí tségükre , h a n e m 
maguk is oda ál lanak a m u n k a mezejére . Az 
a ra tn i való gabona bizony hogy sok, de az a ra tó 
még igen kevés ; ál l junk azér t m u n k á b a mind-
annyian, hogy m e g m e n t s ü k azt, a mi e lveszendő 
volt. 

Munkába kell itt állnia legelső sorban az 
egyházaknak, a mennyiben a gye rmekvéde lem 
testi védelem is ugyan, de a lelki védelem nél-
kül célját nem érheti . Az á l ta lános h u m a n i t á s 
sok jót tehet , sok baj t és sebet o r v o s o l h a t ; de 
ha tása csak a külső, testi nyomor és züllöt tség 
csökkentésében ha tározódhat ik . Ped ig a mentés 
m u n k á j á b a n még sokkal fontosabb a lelki nyo-
mor és züllöt tség megszünte tése . S ebben a 
m u n k á b a n az egyházaknak kell, a magok szent 
hivatásából kifolyólag, legelői járniok. Az általá-
nos h u m a n i t á s csak h u m a n i t á s s annak , hogy 
igazi üdvös e redmény t hozhasson létre, szüksége 
van ar ra , hogy a keresztyéni szere te t által szen-
teltessék meg. Az elhagyatot t , züllésnek indult 
gyermeki lelket csak a tiszta keresztyéni szere-
tet e re je szülheti valóban újjá s csak ez te remt-
het abban olyan é rzéseke t és indulatokat , a 
melyek megóvha t ják a visszaeséstől s hálával, 
szeretet tel töl thet ik el az őtet m e g m e n t ő társa-
dalom, állam és egyház iránt. 

Ál l janak azér t egyházaink a gyermekvéde-
lem szent m u n k á j á b a ; vigyék bele abba az evan-
géliumból k isugárzó keresztyéni szere te t neme-
sítő, uj jászülő és megszente lő e r e j é t ; az ál ta lános 
human i t á s a lapján álló gye rmekvédők pedig 
fogadják el az egyházak segítségét, s mentő 
m u n k á j u k b a n ad j anak azoknak első r angú szere-
p e t ; mer t cél jukat csak akkor érik el igazán, ha 
nem csak a testet mente t ték meg, hanem a 
lelket is. 

De álljon m u n k á b a minden egyház s ne 
engedje egyik sem, hogy e tek in te tben a másik 
által tú l szárnya l tassék ; s ad janak a gyermekvé-
dők helyet és t e re t minden egyháznak s ne 
engedjék , hogy a keresz tyénség szine alatt egyik 
vagy másik csak magának foglalja le a té r t és 
fe j thessen ki lélekhalászatot . 

Sa jná la t ta l lát juk, hogy e tek in te then a vezér-
szerep ismét a római kath. egyház kezébe kezel 
m á r jutni, míg prot . egyházaink há t t é rbe szorul-
nak. Állam, hatóságok, gyermekvédők, napilapok, 
úgy látszik, a keresz tyénsége t még mindig a 
római kath. egyházban látják ha tá rozódni s elné-
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zik, ső t t á m o g a t j á k a n n a k , a g y e r m e k v é d e l e m 
c i m e a l a t t f o l y t a t o t t l é l e k h a l á s z á s á t . Megyei , vá ro s i 
á r v a a l a p j a i n k b ó l a p á c á k á l t a l e l fog la l t á r v a h á z a k 
é p ü l n e k ; a b e l ü g y m i n i s z t e r az o r s z á g o s b e t e g -
a l a p b ó l a F e h é r - k e r e s z t e g y e s ü l e t n e k a d á l l a m i 
s e g í t s é g e t s a p á c á k r a b izza a l e lenc- é s zü l lö t t 
g y e r m e k e k n e v e l é s é t ; a f ő v á r o s i r e n d ő r s é g a 
l e l e n c h á z b a n b e r e n d e z e t t c s a v a r g ó k i s k o l á j á b a 
a p á c á k a t ál l í t b e ; a n a p i l a p o k d i c s h i m n u s z o k a t 
z e n g e n e k m i n d e n i lyen c é l ú r ó m a i k a t h . j e l l e g ű 
i n t é z e t felöl, de , f á j d a l o m , a p r o t e s t á n s e g y h á -
z a k n a k e t é r e n k i f e j t e t t m ű k ö d é s é r ő l ós t ö r e k -
v é s e i r ő l h a l l g a t a k r ó n i k a ós n e m j e l e n t h e t j ü k 
ö r v e n d e z v e , h o g y a k á r az o r s z á g o s p r o t . á r v a h á z , 
a k á r a N a g y p é n t e k i t á r s a s á g , a k á r a L o r á n t f f y -
e g y e s ü l e t o lyan á l l ami , m e g y e i v a g y v á r o s i seg í t -
s é g b e n r é s z e s ü l t vo lna , a m e l y l e h e t ő v é t e n n é 
m u n k a k ö r é n e k k i b ő v í t é s é t , v a g y m u n k á j a m e g -
k e z d é s é t . 

N e m jól van ez így. A g y e r m e k v é d e l e m 
m u n k á j a n e m s z a b a d , h o g y c s a k a r ó m . k a t h . 
e g y h á z n a k m o n o p o l i z á l t a s s é k . É r t s é k m e g ez t 
p r o t e s t á n s e g y h á z a i n k , s n e m k í m é l v e s e m a n y a g i , 
s e m sze l l emi e rő t , i g y e k e z z e n e k é r v é n y e s í t e n i 
m a g o k a t e z e n a t é r e n is. D e é r t s e m e g a t á r -
s a d a l o m , az á l l a m s é r t s é k m e g a h a t ó s á g o k 
ós g y e r m e k v é d ő k is ós a d j a n a k s z e r e p e t , ele 
s e g í t s é g e t is a p r o t . e g y h á z a i n k n a k is. Ez t m e g -
é r t v e s m e g v a l ó s í t v a é r h e t ü n k cé l t s ó v h a t j u k 
m e g a n e m e s m u n k á t m i n d e n f e l e k e z e t i e s k e -
cléstől s f e k t e t h e t j ü k az t a t i s z t a , e v a n g é l i u m i 
k e r e s z t y é n s z e r e t e t a l a p j á r a . 

Hamar István. 

T Á R C A . 

A ház. 
(Folytatás.) 

Házainknak továbbá műhelyeknek is kell lenniök, a 
melyekben az Úr velünk dolgozik. Igen, a könyörülő Isten 
dolgozik a mi sziveinkben; megtöri a bűnnek hatalmát 
s bűnbánat és igaz hit által az 0 szent és élő templo-
maivá teszi azokat. Szavával és szent lelkével ott munkál 
minden lélekben, hogy a halálból életre vezesse s a repülő 
időben az örökkévalóságra előkészítse. Istennek ezen mun-
kájáról szól Pál apostol (Ef. 2 : 10.): »Mert Ő alkotmá-
nyai vagyunk, kik teremtettünk a Krisztus Jézusban a jó 
cselekedetekre, melyeket készített az Isten, hogy azok-
ban járnánk«. 

E szavakból megértjük, hogy az élő Isten munkája 
kettős a mi szíveinkben. Először hat és teremt, hogy új 
teremtményekké legyünk, hogy szent lelke által az örök éle-
tet ébreszsze föl bennünk. Utána megy a bűnösnek a 
gonoszság útján; felnyitja szemeit mély nyomora fölött 

s megismerteti vele, hogy a halál és romlás útján tévely-
gett. És ha sikerült türelemmel, büntetve, édesgetve és 
tanítva egy embert oda vezetnie, hogy veszély többé nem 
érheti, hanem azt maga magától, az ő testszerinti érzel-
meitől megszabadíthatta, akkor szent lelke által ahhoz 
hajtja, a ki öt már megváltotta. Mily sokan hallották 
Idvezítőjük szájából a boldogító szavakat: Vigasztalód-
jál ; bűneid megbocsáttattak, eredj el békességgel! Vagy: 
Istenem kegyelméből más emberré lettem, elveszett bűnös-
ből Isten gyermekévé; én Istennek teremtménye vagyok 
a Krisztus Jézusban. 

Ezzel azonban Isten munkájának még nincs vége. 
Az új ember szívhen megszületett; de még növekednie is kell. 
A kik a Krisztus Jézusban teremtettek, azok teremtettek 
jó cselekedetekre, melyeket készített az Isten, hogy azok-
ban járnánk. Senkisem tudhatja, hogyan segít neki jó Istene! 
És 0 tovább is segíteni akar. Övéinek szívében folyton mun-
kálkodik. hogy a szeretet engedelmességével neki szolgáljanak; 
hogy buzgón szeressenek, türelemmel szenvedjenek, híven 
dolgozzanak, szorgalmasan imádkozzanak, vidáman adakoz-
zanak, felebarátaik iránt jóákarók legyenek s mindenek-
ben boldogságukra törekedjenek. 

E kétszeres munkát végzi szíveinkben a könyörülő 
Isten, s a házat is, a melyben élünk, Ő teszi az Ö mű-
helyévé. Ha valamely ház Istennek még nem szállása, 
nem lakóhelye is, de lehet az már az Ö műhelye. Ha a ház 
lakói semmit sem akarnak is tudni az Úrról, s ha napon-
ként ajtót mutatnak is Neki, Ó oly hű, hogy ismét vissza-
tér s talál egy ajtót, egy órát, egy alkalmat, a mikor 
hozzájok fordul és szivökben dolgozik. Mily nagy vigasztalás 
az, hogy mi ezt tudjuk; az istentelenek házai másképen 
néznek ki, azok is Isten műhelyeivé lettek ! És az Úr, a 
mi Istenünk, igazi mester az Ö műhelyében! 

Nézzétek, ott egy ember, a kinek nyomában lépésről 
lépésre az istentelenség átka húzódott. Oly borzasztóan 
beszélt és átkozódott, hogy az ember csak rémülettel 
hallgathatta. Beszede csak az ő, Istentől elidegenedett szive 
érzelmeinek és gondolatainak volt hű kifejezése. Isten 
szavától, Isten házától s magától Istentől és az Ő szol-
gálatától régen elszakadt már ; más urakat választott, 
a kiknek csak testi gyönyörökben szolgált. Azoknak adta 
el testét, lelkét, örök kárhozatra. De mégis máskép tör-
tént. Ez az ember ime már csendesen jár-kel; káromló 
szó nem jő többé szájára, s hosszú, hosszú idő után ismét 
fölkeresi helyét az Isten házában. Szégyen! ott ülni, a hol 
már régóta olyan idegen lett. Figyel minden szóra. Elviszi 
és szivébe vési. Ismét eljön, s ki tudná megmondani, mi 
történt közte és Istene közt az ő csendes szobácskájában ? 
Csodálatos dolognak kellett történnie, mert ő elszakadt 
az igazság szolgálatától, s most az igaz bűnbánat gyü-
mölcseit hozza áldozatul. Akarjátok tudni, honnan van 
mindez ? Ennek az embernek, bár egészen megkeménye-
dettnek látszott is. volt még szivében egy szál. a melynél 
fogva megtartható volt, s ezt, ha emberi szem észre sem 
vehette is, Isten nagyon jól ismerte. Ennek az embernek 
egyetlen gyermeke volt, a kihez egész szivével ragaszko-



dott. Gyermekének ágyánál ült; éjjel-nappal drága gyer-
mekét ápolta Sóhajtozott és sírt ; sőt midőn gyermeke 
rosszabbul lett, imádkozott. A nehéz éjszakákon vissza-
tekintett sivár életére, s a lelkében fölébredt isteni szó 
vádolta és büntette. S midőn a betegnek ágya ravatallá 
lett, nem káromkodott, nem átkozódott, hanem alázattal 
hajolt meg az Isten hatalmas kezének sujtása alatt. Fel-
támadt lelkében a vágy, hogy gyermeke után az égbe ve-
zető utat keresse, ime, egy pillantás az Isten dolgozó 
műhelyébe 1 

Az Úr, a ki a szomorúság ajtaján így tud bemenni 
a házba és a fenyíték éles késével így tud gyógyítani, sok-
féle utat talál erre és isteni munkáját különfélekép hajtja 
végre. 

Különösen, ha a ház ajtajai egyszer megnyílnak 
előtte s gyermekek is vannak a házban, akkor ismételten 
visszatér s a lakók szívében egyetlen nap sem hagyja 
pihenni a munkát. S azok maguk lesznek segítő társai, 
akik munkáját nem akadályozzák, hanem engedik, hogy 
az Úr szavával és szent lelkével bennök munkálkodjék, 
és segítségére vannak, hogy munkája sikerüljön. 

Ha valamely ház vendégfogadó is, mégis iskolának 
is kell annak lennie, melyben a lakók az igaz mestertől 
taníttatnak s az Istenországára és az örökélet munkájára 
neveltetnek. Ti házastársak, a ti éltetek nem ilyen isteni 
iskola-e. a melyben minden napon az isteni fenyíték alatt állo-
tok és tanultok, hogy egymás terheit szíves szeretettel hordoz-
zátok, s a másik szerencséjében a magatokét is keressétek?! 
Ti szülék, nem tapasztaltátok-e. hogy az Úr az ő mun-
kájához, gyermekitek mellé segítő társakul hivott, s ez 
által is szívetekben munkál s a fenyítő, a készséges és 
imádkozó szeretettel akar tanítani. Vájjon van-e olyan házi 
teendő, bármily kicsinynek lássék is, a mely eszköz ne 
volna az Úr kezében, melylyel a ház minden lakóját nem 
serkentené, vagy hogy kicsiny és nagy dolgokban, vagy 
épen a szükségben segedelmét nem éreztetné ? Igen, ked-
ves olvasó, a mi házainknak Isten műhelyeinek kell lenniök, 
a melyekben az Úr a mi szíveinkben munkálkodik. Azok 
lesznek pedig, ha mi az 0 munkáját nem akadályozzuk, 
hanem a mesternek, mint az Ő igaz tanítványai minden-
ben segítségére leszünk, s munkánk gyümölcse, a leg-
nagyobb áldás, az igazság leend. 

Mik legyenek házaink ? Végül legyenek tornácok, a 
melyeken át az Úr égbe akar vezetni bennünket. A hang 
mindig magasabbra tör, de egyik a másikból foly. Ha a 
ház igazi szállás, úgy az Isten műhelye is, és csak ha 
azzá rendeztük be, akkor szenteli azt az Ur az ég tor-
nácává. 

Mondd csak kedves olvasó, hány ajtó van házadon ? 
Talán nem is tudod hirtelen megmondani; de nem baj, 
ha házadról két ajtó nem hiányzik. Egyik ajtó kivezet a 
világba ; ezen jársz te magad s járnak mások is, ki és 
be. Ezen az ajtón sietsz munkára, a vásárra, más em-
berekhez és más házakba. Ilyen ajtó van minden házon. 
Milyen nevetség lenne az, ha valaki házat építene és nem 
csinálna arra a j tó t? Hogy nevetnének a bolond fölött, 

a ki magát saját házába falaztatná s ott veszne éhen. ha 
nem segítenének rajta. De mért nem veszik észre azt a 
bolondságot, hogy a legtöbb házba elfelednek beilleszteni 
egy másik ajtót, a mely pedig ép oly szükséges, sőt 
sokkal szükségesebb? Ez az az ajtó, a mely a házból 
az égbe vezet. Látod, a mint az első ajtón éveken át ki 
és bejártál, úgy jönni fog egy nap, a mikor az utoljára 
zárul be mögötted. Kivisznek a szállásodból, vagy jobban 
mondva, kiviszik testedet, hogy a halottak nyugvóhelyére 
tegyék; a port a porhoz, a feltámadás nagy napjáig. 
Azon a napon pedig minden attól függ, hogy házadról 
nem hiányzott-e az a másik ajtó, a melyen át halhatat-
lan lelked Istenhez, az égbe fölszállhatott volna. 

Mindnyájan tudjátok, hogy a Sionon, az Úr tem-
plomának volt egy tornáca, a melyen át a szentélybe és 
a szentek szentjébe lehetett jutni, s hogy nem volt más 
út, csak a tornác, a mely a szentek szentjébe vezetett. 
Ebben egy kép és hasonlat all előttünk az Isten tem-
plomáról, melynek szentélye az égben van. A mi házaink-
nak az ég tornácainak kell lenniök, — és csak ha való-
ban azok, akkor vezet az út azokon keresztül az égbe. 
Sajnos, hogy sok olyan ház van, melyről nem mondhat-
juk ezt el. Lehetnek gazdag, szép 5és barátságos házak ; 
de nem Istennek házai. A különféle hangok között, 
melyek azokban hangzanak, nem hallatszik az Istennek 
szava, és ha éneket zengenek is bennök, nem az Isten 
szent nevének dicsőítésére és magasztalására zendül fel 
az. Sok mindennek szolgálnak azokban, csak az Istennek 
nem; sokféle társaság fordul meg bennök, de egy sem 
olyan, a mely egy kis gyülekezet lenne s a melynek tag-
jai Isten színe előtt gyűlnének össze. 

Az ilyen házakból sokfelé visz az út, csak az Úr 
szentélyébe nem. Lakói keresnek mindenféle örömet és 
gyönyört, csak az Úrban való örömet és a vele való tár-
salgás gyönyörűségét nem, Élnek Isten nélkül; dolgoznak 
és ünnepelnek Isten nélkül; szenvednek s utoljára -meg-
halnak : Isten nélkül. — Mondjátok meg hát, hogy az 
ilyen házakból, a hol így élnek és így halnak meg, 
égbe juthat-e az ember? Az ilyen házakból nem nyílik 
ajtó az égbe, mert e házak nem váltak tornácokká,- a 
melyen át a szentek szentjébe lehetne jutni. De nem ki-
vánkozunk-e mégis abba bejutni? Vizsgáljátok meg azért 
házaitokat és ba az égbe vezető ajtó még hiányzanék, az 
legyen főgondotok, hogy azt megépítsétek, míg nem késő. 
Krisztus azt mondja : »Én vagyok amaz ajtó ; én általam 
valaki bemenend, megtartatik és bemegyen, s kimegyen 
és jó fűre talál.* (Ján. 10: 9.) Ha házad nem csupán név-
leg, hanem a szó igaz értelmében keresztyén ház ; — 
ha az az Úrnak házává szenteltetett s abban neki szíve-
sen szolgálsz, akkor házad az ég tornáca is. Akkor Isten-
nek szavát hallod abban, Istennel társalogsz az imádság-
ban ; akkor házadnépe Istennek áldoz az engedelmesség-
ben, a készséges s önfeláldozó szeretetben, s ezeket Isten 
kedvesen fogadja a Jézus Krisztus által. És ha ily dicső 
pályafutás után földi szállásodtól elválsz s az Úr az 
ő műhelyében bevégezte lelkeden az Ö munkáját, akkor 



abból a tornácból, a melyben az Ó énekét és dicsé-
retét zengedezted, keresztjét türelemmel hordoztad, kenye-
rét etted és életedet az Ő szolgálatában töltötted el, bevi-
szen jutalmul az Ő szent helyére. 

És most tekintsen mindenki saját házára, hogy váj-
jon Istennek szállása, Istennek menhelye és az ég tornáca-e 
az már és könyörögjön: Uram, segíts, hogy házam mind-
inkább azzá legyen, a Te végtelen kegyelmed által. 

Versmann után Keresztesi Samu. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Összehasonlító vallástan a gimnázium VII. osztálya számára. Jutal-
mazott pályamű. Irta Gergely Károly nagybányai ev. ref. lelkész 
és állami gimnáziumi vallástanár. A tiszántúli ev. reform, egyház-

kerület tulajdona. Ára 80 kr. 

Az utóbbi években, a nyilt és titkos ellenség táma-
dásai s egyházunk belső bajainak közepette, sokféle törek-
véssel találkozunk, a melyeknek célja: egyházi és vallásos 
életünk megerősítése. Úgy voltunk sokáig, mint az evan-
géliumi gazdag, a ki kincses házának tartalmában elbiza-
kodva, gyönyörrel mondogatá: >Egyél, igyál én lelkem: 
sok esztendőkre eltett javaid vannak tenéked.« Mi is az 
ősök által megszerzett s ránk maradt örökségben: a 
kiapadhatatlannak vélt prot/ tudatban, hithűségben és 
az egyház lángoló szeretetében bízva, egészen nyugodtan 
éreztük magunkat, s el nem hittük volna csak két évti-
zeddel ezelőtt sem azt, hogy egyházunknak oly sok baja, vallá-
sos életünknek oly sok sorvasztó férge támadjon, a 
melyek ellen ma már alig tudunk eszközt találni, a mely 
védene és megsegítene. 

Ebben találom magyarázatát annak a mind gyak-
rabban előforduló körülménynek, hogy egyházi hatósá-
gaink kezdenek rájönni arra is, hogy a vallásoktatásnál 
nem mellékes, sőt nagyon is fontos a jó tankönyv, s 
szakítva a mult gyakorlatával, pályázat űtján igyekszenek 
megszerezni a szükséges jó tankönyveket. 

Ilyen jutalmazott pályamű a kezünk alatti kis 
könyvecske is, a melynek irója mindjárt a bevezetésben 
a következőket mondja: »Nevezhetnők ezt a tudományt 
(Összehasonlító vallástan) a vallások történetének is, 
a mennyiben minden nevezetesebb vallás eredetét és fej-
lődési folyamatát felmutatja ; de jobbnak tartjuk az össze-
hasonlító vallástan elnevezést használni azért, mert előt-
tünk nem annyira a történeti események kutatása, mint 
inkább a vallás lényegének és jellemző tulajdonságainak 
felismerése lesz a fődolog.* 

E szavakban nagyon helyesen jelöli meg irója a célt, 
melyet megvalósítani akar. s egyszersmind azon utat is, 
melyen a cél elérhető. Az összehasonlító vallástan való-
ban nem elégedhetik meg a pnszta történettel, hanem fel 
kell keresnie és kimutatnia azon eszméket is, a melyek 
körül a kölönböző népek vallásos élete forog; mert csak 
így mutathatja ki a vallás tökéletlenségeit, fogyatékossá-
gát, vagy egyiknek előnyét, felsőbbségét a másik fölött, 
s csak így hasonlíthatja végül össze mindezeket a ke-
resztyénséggel, a melyben a pogány vallások áldozati 
vérével szemben ott van a legtökéletesebb áldozatnak, a 
báránynak a Golgotán érettünk hullatott vére, s a mely-
ben, tévelygéssel, babonával s tudatlansággal szemben 
ott hangzik az a tiszta, égből adatott tudomány, a mely-

nek igazságai, ha az ég és föld elmúlnak is, örökké meg-
maradnak. 

De ha a szerző helyesen tűzte is ki a célt, mégis 
eltévedt arról az útról, melyet maga előtt megjelölt, s 
nem hordta össze könyvébe azokat a részeket, melyeknek 
összerakása által teljes lehetett volna. Könyve nagyrész-
ben csak történet, de nem emeli ki azokat a vallásos 
gondolatokat, a melyek egy-egy vallásrendszernek alapját 
képezik s a melyeknek kiemelése és megismertetése által 
az összehasonlítás megtörténhetnék. S ha e hiány csak a 
kisebb, politheisztikus vallások tárgyalásánál volna észlel-
hető, még nem tartanám olyan hibának, mely a könyv 
értékéből levonna valamit; de nagy hiba, hogy ez a hiány 
fenforog még a nevezetesebb és fejlettebb vallásrend-
szerek ismertetésénél is; sőt igen röviden szól még a 
kijelenlett vallásokról is. Pedig csak úgy lehet valamit 
érdemlegesen összehasonlítanunk, ha az összehasonlítandó 
dolgoknak, vagy vallásoknak lehetőleg minden érdemleges 
elemét kiemeljük és megismertetjük. E nélkül az egyes, 
talán épen lényegtelen sajátságok emelkednek ki, s nem 
tüntetvén ki az igazán fontos elemeket, az egyes vallá-
sokról helyes képet nem alkothatunk s a kellő össze-
hasonlítást meg nem tehetjük. A nagyobb pogány vallás-
rendszerek bizonyára megérdemelték volna a részletes-
sebb ismertetést, s egy ilyen tankönyv Írásánál nem lett 
volna szabad olyan elvre támaszkodni, mint szerző teszi, 
midőn a 9-ik oldalon a következőket mondja : »A kije-
lentett vallások rendszerét, meg az azokból összealkotott 
mohamedán vallást csak röviden és vázlatosan ismertet-
jük, minthogy ezekről már más tantárgyainkból rész-
letes és kimerítő ismereteket szerezhettünk*. Még ha csak-
ugyan olyan részletes és kimerítő ismeretet szereztek volna 
is a növendékek, még akkor sem szabad arra támasz-
kodnunk; mert ha összehasonlító vallástant akarunk taní-
tani, akkor szükséges, hogy az magában foglalja mind 
az összehasonlítandó anyagot, mind pedig annak legfon-
tosabb elemeiben való ismertetését, mert hiszen e tan-
tárgy tanításának épen az volna a feladata, hogy legalább 
a nagyobb vallásiendszereket s azoknak főbb tételeit s 
az összehasonlításra érdemes elemeit megismertetvén, oda 
vezesse a növendéket, hogy a mikor a különféle vallások 
után a Krisztus vallásához é r : önkéntelenül is hálára 
buzdúljon a mennyei atya iránt, a ki neki ilyen felséges 
tudományt, ilyen boldogító vallást adott, a melynek igaz-
ságai úgy hit-, mint erkölcstani szempontból messze 
túlszárnyalják azokat a tanokat, a melyeket a különböző 
vallások tanulmányozásánál megismert. Föl kell mutatnia 
az összehasonlító vallástannak főként azokat a tanokat, 
a melyekről mi keresztyének is készséggel elismerjük, 
hogy szép igazságok ebben, vagy amabban a vallásban; 
de szembe kell állítanunk azután azokat a Krisztus tanai-
val s összehasonlítva őket, azt kell megmutatnunk növen-
dékeinknek, — ha maguktól észre nem vennék, — hogy 
a Krisztus által hirdetett igazságok, — még a puszta 
erkölcsiek is — hasonlíthatatlanul fölötte állanak minden 
más vallás tanításainak. így érhetjük el ezután azt a célt, 
a mely ufán az összehasonlító vallástannak törekednie 
kell, hogy a növendék nemcsak alaposan, nemcsak rész-
letesen és kimerítőleg fogja megismerni, hanem tudni és 
érezni is fogja, hogy az ő vallása csakugyan a legjobb 
és legtökéletesebb a földön levő összes vallások között. 

Erre az összehasonlításra s az ebből támadható 
ilyen benső és hálás meggyőződésre a kezünk alatti könyv 
nem vezeti rá a tanulót s így nem szolgálja azt a célt, 
a mit valóban szolgálnia kellene. 

Osszehasonlítgatást találunk ugyan benne, de oly 
módon, hogy az épen nem vallástörténeti összehasonlítás, 



hanem csak arra alkalmas, hogy a tanulók közt éretlen 
felekezeti sértegetőzéseket támaszszon. A mikor ugyanis 
szerző a félvad állapotban élő pogány népek vallásait, 
vagy pl. a buddhizmust ismerteti s azok körében olyan-
forma vallásos gondolatokat és kultuszi gyakorlatokat 
mutat fel, a melyek némi tekintetben hasonlóak a római 
katholikus egyház tanításaival és kultuszi gyakorlataival, 
— nem mulasztja el sohasem, hogy a hasonlóságra fel 
ne hívja a tanuló figyelmét, sokszor úgy magyarázván a 
dolgot, mintha ezeket a római katholicizmus ezekből a 
vallásokból vette volna át. Pl. a mikor felemlíti, hogy a 
peruiak vallásában szokásban volt a gyóntatás, ezt teszi 
hozzá: »Mintha csak az Európában élő katholikus 
egyház szervezete és tanai szolgáltak volna nékiek minta-
képüU. Vagy a 13-ik lapon a mexikóiakról ezt mondja: 
»Bizonyos ünnepeken szokásban volt náluk az úgy-
nevezett theokualo, vagy istenevés. Ez úgy ment végbe, 
hogy az ünnepelt istenség alakját tésztából kigyúrták, 
megsütötték és szivét a királynak adták, a többi részét 
a népnek kiosztották megevés végett. Olyanforma szokás 
lehetett ez, mint a római katholikusoknál gyakorlatban 
levő ostya-áldozat.« A 14-ik lapon, a perúiak vallásának 
ismertetését ezzel végzi: »Valóban feltűnő ennek a vallás-
nak a középkori római katholikus egyház szokásaival sok 
tekintetben egyező volta. Hogy vájjon melyik nép és 
hogyan tanulta el ezeket egymástól Amerika felfedeztetése 
előtt? — azt mi megfejteni nem tudjuk*. A 16. oldalon: 
»Totem lehet az indiánoknál bármely állatnak, növény-
nek, vagy más tárgynak képe. Csak azt kell hozzá gon-
dolni, hogy az illető nem magát a totemet, vagy képet 
imádja, hanem természetfölötti erőt, vagy lényt, a 
melyet, vagy a kit a kép ábrázol. Ily módon szokták 
mentegetni katholikus atyánkfiai is a képimádásU. A 
30. oldalon: »Ha mindezeket a keresztyénség római és 
görög-katholikus irányzalánál egybevetjük: arra a meg-
lepő eredményre jutunk, hogy a kath. egyház vallásos 
szokásai közt igen sok olyan van, a mi a brahmanizmus 
utánzásának: tekinthető*. A 34. lapon, a buddhizmussal 
kapcsolatban : »Ezek szerint úgy vallástársadalmi szerve-
zetük, mint istentiszteletük bámulatosan összevág a római 
katholikusokéval. A misszionáriusok eleinte csakugyan 
azt hitték és fel is jegyezték, mintha az egész buddhiz-
mus a kath. vallás elkorcsosulása volna. Igen, de tudjuk, 
hogy ez nem lehet való. Mert Buddha jóval előbb élt 
a keresztyénség kezdeténél s vallásának elfajulása sem 
eshetik a pápai hatalom kifejlődésének korára. Tehát ha 
utánzatról lehet szó, inkább azt mondhatjuk, hogy a 
katholikus egyház vett át a buddhistáktól egyes vallási 
e l e m e k e t I I v e n összehasonlításokat olvashatunk még a 
12., 22., 23., 43. és 53 ik lapokon is. 

Az ilyen fajta összehasonlításoknak azonban egy 
komoly összehasonlító vallástanban nézetem szerint nincs 
helyük, és pedig nemcsak azért, mert az ilyen hasonlít-
gatások bő alkalmat adnak a más vallásúak éretlen gúnyolá-
sára és sértegetésére, hanem főként azért, mert ezeknek 
a legtöbb esetben egyáltalán nincs alapjuk és jogosultsá-
guk. A mi felfogásunk szerint a római katholikus egyház 
mind szervezetében, mind hit tanában, mind kultuszi 
cselekményeiben sok tökéletlenséget és bibliaellenes dol-
gokat foglal ugyan magában; de azt állítani, vagy leg-
alább oly formán tüntetni fel a dolgot, mintha ezeket a 
pápistaság a mexikóiak, peruiak, ausztráliaiak vagy budd-
histák vallásából vette volna á t : nem szabad, mert nem 
igaz. Olyat pedig, a mi nem igaz, ne tanítsunk. Ki lehet 
mutatni, ha akarjuk, a római kath. egyház tökéletlensé-
gét magának a Szentírásnak az alapján is s nincs rá 
szükség, hogy e végre a félvad népek vallásaival állítsuk, 

a tudomány és a keresztyéni türelem által meg nem enge-
dett párhuzamba. 

ítéletem szerint azért a szerző e dologban is nagyon 
hibázott. Ha azt akarta, hogy még a keresztyén vallás 
árnyalatai közt is felmutassa a tévedéseket és a protes-
tantizmust emelje mindenek fölé, nagyon szépen megte-
hette volna ezt könyve végén, a mikor az egyes ker. 
egyházakról szól, s megtehette volna anélkül, hogy sértő 
lett volna. Nyelvezete tiszta, folyékony, könnyen tanulható 
s ez érdeméül tulajdonítható; általában véve azonban az 
az ítéletem az egész könyv felől az, hogy az a dunamelléki 
ref. egyházkerület Laky-féle vallástörténetével nem állja 
ki a versenyt, még ha jutalmazott pályamunka is. 

Keresztesi Samu. 

B E L F Ö L D . 
A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye 

közgyűlése. 
A felső-borsodi ev. ref. egyházmegye, 1899. szept. 

5 — 6. napjain Szakácsiban tartotta meg őszi rendes köz-
gyűlését, Vadászy Pál esperes és Ragályi Béla egyház-
megyei gondnok kettős elnöklete alBtt. 

Gyülekezeti éneklés és Gsiky Zoltán s.-lelkész alkalmi 
imája után világi elnök rövid beszéddel üdvözölte a gyű-
lést, mire az esperes olvasta fel nagy gonddal összeállított 
féléves jelentését, s legelőször is letette az elismerés virá-
gaiból font koszorút Fodor István volt kilitii lelkész sír-
jára, ki öszszetörve testben, lélekben, két évig tartó kínos 
betegsége után élte delén, alig 48 éves korában költözött 
el tőlünk a jobb hazába. 

Örömmel tudatja a jelentés, hogy a kultuszminisz-
ter 10 tanítónak újabban 1858 frt államsegélylyel emelte 
fizetését s 30 tanítónak 1500 frt segélypótlékot utalvá-
nyozott. 

Az esperesi jelentés után a gyülekezetek nagy több-
ségével megválasztott Szuhay Benedek és Elek József 
papi fő-, illetve aljegyzők tették le a hivatalos esküt. Ifjú 
lelkesedéssel igérte mindkettő, hogy lelkük erejének leg-
javát, ifjúkoruknak munkakedvét az egyházmegye javára 
szentelendik. 

A még mindig hiányos jegyzői kar Dakó Laios és 
Bodnár Béla lelkészekkel kiegészíttetvén: kezdetét vette 
a rendes tárgyalás. 

Mint rendes lelkészek beerősíttettek: Csapó János 
Felső-Nyárádra; Bodnár Béla Zilizre. Mint megválasztott 
tanítók: Fövényessy Béla Velezdre, Tóth Lajos Lakra, 
Bagossy Géza Kazinczra, Demeter János Nyekézsenbe, 
Tóth András Kondora, Bakos Lajos Meszesre, Soltész 
Kálmán Szendrőbe. Nincs tanító 5 iskolában. Segédlel-
kész csak 3 van. 

Első helyen került tárgyalás alá a tanügyi bizottság 
jegyzőkönyve, melynek fontosabb pontjai következők : 
Egyházmegyénk 59 iskoláját a körlátogatók, 8 körbe 
osztva, június 20-ig mindenütt meglátogatták s az ered-
ménynyel meg lehetünk elégedve. Tankönyvük a növendé-
kéknek mindenütt van s a vármegyei közigazgatási bizott-
ságnak azon régebbi üdvös határozata, hogy mindenütt 
a községi biró jótállására kell kihozni a megszabott köny-
veket, üdvös eredményre vezetett, mivel most már min-
den gyermeknek van tankönyve mindenütt. 

A lelkek száma 24,737. Iskolakötelesek száma 1531 fi, 
1491 nő, öszszesen 3022. Tényleg iskolába járt 1518 fi, 
1479 nő. összesen 2997; tehát 99 '2%. — Ismétlő iskola-



kötelesek száma 622 fi, 639 nő, összesen 1261. Tényleg 
iskolába járt 586 ti, 618 nő; összesen 1204, mely szám 
95 '5%-nak felel meg s tanügyi állapotainkra, a szülék és 
hatóságaink éber intézkedéseire élénk világot vet. Kitűnő 
iskolánk van 19; dicséreles 22; kielégítő 14; gyenge a 
lászlófalusi iskola. A tanítók évi jövedelme 25,884 forint 
38 kr. Bodnár István, Farkas József és Szuhay Benedek 
lemondott körlátogatók helyére a gyűlés Tóth Menyhért, 
Sáfrán Lajos és Mindszenti Imre ifjú lelkészeket válasz-
totta meg, 6 évi időtartamra. 

Nem találkozott a közgyűlés tetszésével a tanügyi 
bizottságnak azon indítványa, hogy a kanonika vizitáció 
jövőben csak a vallás és énektanításhói vizsgáztasson 
népiskoláinkban ; mert közgyűlésünk továbbra is sértet-
lenül kívánja fentartani századok alatt kipróbált s helyes-
nek bizonyult egyházlátogató iskolafelügyeleti és vizsgáz-
tatási jogát. 

A lelkészértekezlet ismeretes indítványait egytől-
egyig elfogadta közgyűlésünk s pártoló véleménynyel ter-
jeszti fel a Sárospatakon, szept. 26-án tartandó kerületi 
közgyűlésre. 

Hálás köszönettel fogadtuk Debreczeni Bertalan 
sárospataki jogig&zgató alapító levelét, melyben 400 koro-
nás alapítványnyal emlékezik meg édes atyja, néhai 
nt. Debreczeni Gábor elhunytáról. Ez az alapítvány egyház-
megyei felügyelet alatt kamatozik; de a felső-nvárádi 
egyház tulajdonát képezi s kamata 2/3 részben a minden-
kori felső-nyárádi lelkészt illeti, 1/ s részben pedig tőké-
síttetni fog. Adjon az Isten sok ily nemesen gondolkozó 
fiűt a magyar prot.. anyaszentegyháznak, a ki nemes 
cselekedetévél még a sírokat és holtakat is megszó-
laltatja ! 

Jól eső örömmel tárgyaltatott ezután »A felső-
borsodi ev. ref. egyházmegye levéltárának rendezéséről szóló 
jelentése* az űj főjegyzőnek. Huszonkét csoportra osztva 
szól e jelentés levéltárunkról, mely 6788 drb okmányt 
foglal magában. Rendkívül érdekes és történeti becscsel 
bír e levéltár legtöbb darabja. Sőt vannak olyan okmá-
nyai, a minők a Bocskay István és Rákóczy Ferenc 
parancsolatja a pogány törökkel körülvett szendrői bíró-
nak, a belső emberek fizetésének kiszolgáltatása iránt, 
melyek páratlan értékűek lehetnek a történeti kutató előtt. 
Ilyen az 1580-tól 1899-ig terjedő egyházlátogatási jegyző-
könyv, melynek sárgult lapjai érdekes dolgokat beszélnek 
a nagy kiterjedésű borsodi traktus érdekes múltja, küz-
delme és szenvedése felől. Minden századnak, minden 
évtizednek van sok történeti értékkel biró levele. Vajba 
támadna valaki, a ki e holt kincseket napfényre hozná 
s ez okmányok alapján megírná a nagy borsodi tractus 
történetét! 

A jelentésbe foglalt s kellőleg megokolt indítványo-
kat mind elfogadta közgyűlésünk. E szerint levéltárnokká 
Szuhay Benedek főjegyző választatott. Alkalmas szekré-
nyek készíttetésével esperes, dékán és főjegyző bízattak 
meg. A levéltár helyisége a kápolnai templom hátsó része 
lesz. Önéletrajzaikat a lelkészek egy éven belül tartoznak 
beküldeni a levéltár részére. Úgyszintén fölkéretnek világi 
hivatalnokaink is, hogy ők is írnák meg és küldenék el 
önéletrajzaikat — a jövő tanulságára. A terjedelmes je-
lentés szóról-szóra jegyzőkönyvbe vétetett, az 5 ivre ter-
jedő név- és címjegyzékkel együtt. 

Hálás köszönettel fogadta közgyűlésünk a közel 
40 év óta vajúdó levéltár rendezéséről szóló kimerítő 
jelentést. S míg egyrészről levéltárnoknak, idegpusztító és 
testi lelki faradsággal összekötőit munkálkodásáért meleg 
köszönetet szavazott: addig másrészről, fáradságának némi 
anyagi jutalmazására is, szegénységünkre való tekintetből 

egyszer s mindenkorra 100 frtot utalványozott közigaz-
gatási pénztárunkból. Ugyancsak 100 frtot utalványozott a 
tanitó-egylet céljaira úgy, hogy annak kamatjaiból a tanító-
egylet 2 képviselője napidíjait kell kifizetni évről-évre. 

Botos József írásbeli véleménye alapján közgyűlé-
sünk elfogadta a nt. Fejes István által készített kerületi 
özvegy-árva-tár alapszabálytervezetét; de a részleteknél 
némi módosításokat óhajtana. 

Az egyházadó behajtása és az adótartozások meg-
állapítása felől következő véleményes javaslatot látta jónak 
felterjeszteni közgyűlésünk a főt. kerületre: 1. Az egyes 
egyházakban szükségessé vált mindennemű kivetések foga-
natosítása alkalmával tartandó presbiteri gyűlésben a 
kivetés jegyzőkönyv alakjában szerkesztendő s a jegyző-
könyvben meghatározandó a cél, a melyre a kivetés tör-
ténik, az idő, a meddig a kivétési összeg az egyházi 
pénztárba befizetendő. 2. Ezen kivetést követővasárnap, a 
reggeli istentisztelet végeztével a templomban a lelkész 
által kihirdetendő, hogy a kivetés 8 napig, egy meghatá-
rozandó helyen közös szemlére kitétetik. 3. A kihirdetés 
után 8 nap leteltével presbiteriális gyűlés tartandó, a 
melyben a kivetésre a közszemlére tétel reávezettetik, 
valamint az is, hogy felszólalás következtében esetleg 
mely tételek helyesbítettek abban. 4. Az ekként véglege-
sen lezárt kivetésről szóló jegyzőkönyv egész terjedelmé-
ben lemásolandó, a lelkész és gondnok aláírásával s hiva-
talos pecséttel hitelesítendő s az esperesi hivatalhoz 
beküldendő. 

A szept. 26 án Sárospatakon tartandó kerületi gyű-
lésre, elnökségen kivül: Bodnár István, Svingor József 
papi, Szekrényessy Árpád, Bárczay László világi főjegyzők 
küldettek ki. 

Tavaszi közgyűlésünk helyéül Ózd tűzetik ki. 
Gyűlés végeztével a Debrecenben tartandó Prot. 

Irodalmi Társaság nagygyűlése iránt is nagy érdeklődés 
mutatkozott. Négy lelkész azonnal belépett s részt is vesz 
a gyűlésen. Adja Isten, hogy úgy legyen ! 

Szuhay Benedek, 
papi főjegyző. 

A szatmári ev. ref. egyházmegye őszi 
közgyűlése. 

A szatmári ev. ref. egyházmegye, mint rendesen, az 
őszi közgyűlését most is Fehérgyarmaton tartá szept. 7-én. 
A gyűlés kezdetén még ott láttuk Biki Károly esperes 
mellett társelnökül Isaák Dezső egyházmegyei gondnokot; 
de már a gyüléstagok igazolása után, átnyújtva esperesnek 
lemondó levelét, eltávozott a gyűlés színhelyéről s székét 
Szegedy Antal legidősebb vil. tanácsbiró foglalta el. A 
felolvasott lemondó levélben körülményeinek olyatén ala-
kulását hozza föl a távozó gondnok, a mely miatt le kell 
mondania. A váratlanul jött lemondást sajnálattal fogadta 
a közgyűlés s esperes indítványára kimondá, hogy a tavaszi 
közgyűlésig nem rendeli el a gondnokságra a szavazatot, 
várván és remélvén, hogy az egyházmegyénk életében 
annyi idő óta díszes tisztségeket viselő férfiú visszaveszi 
lemondását. 

Nyomott kedélyhangulattal fogott aztán a közgyű-
lés az esperesi jelentés tárgyalásához, mely jelentés igen 
körültekintően, világos képet nyújt egyházmegyénk 1898-iki 
szellemi és anyagi állapotáról. 

E szerint az úrvacsorázók száma 45,117 volt. Hit-
felekezeti sérelem Szatmáron fordult elő, a mennyiben a 
zárdában bentlakó ref. növendékeket nem bocsátják ki 
vallások'atásra, de nem is eresztenek be hozzájok vallás-



oktatót; hanem azért osztályozzák őket a vallásból is. A 
szatmári presbitérium próbálta orvosolni e sérelmet, de 
hasztalan; most a kerület útján a konventre terjesztetik 
az ügy. Egyháztársadalmi téren igyekeztek mozogni egy-
házaink, a mennyiben téli felolvasásokat tartottak, egyházi 
énekkarokat szerveztek, olvasó-egyleteket alakítottak több 
helyen s a népies vallásos iratokat terjesztették számos 
egyházban. A belhivatalnokok és hivek közötti béke csak 
Simában zavartatott meg. A vallás-erkölcsi élet meg-
nyugtató. A tanítók az állami pénztárból 10,781 forintot 
kapnak már. Adósság terheli az egyházakat 81,004 frt 
92 kr. A pénzbeli adományok összege : 5648 frt 86 kr. 
Építkezésre 15,775 frt 7 krt adott ki az egyházmegye. 
Összes kötelezett évi terhe egyházainknak — a belhiva-
talnoki fizetéseken kivül — 12,268 frt 65 kr. Új dolog, 
de nem rosz, hogy a gondnokok és presbiterek nevei 
számbavétettek s ki lesznek nyomatva a jegyzőkönyvben. 
E szerint van egyházmegyénkben 7 főgondnok, 68 gond-
nok és 679 presbiter. Lélekszám: 50.540. Szülöttek száma : 
1931, ebből törvénytelen 178. Halottak száma: 1680. 
Új házasok száma: 389; ebből vegyes: 35, egyházi'ag 
meg nem áldatott egy pár. Konfirmáltak száma: 982. 
Áttért hozzánk: 15, kitért tőlünk : 13. 

Tabajdi Lajos, Dómján Fal és Gergely Károly lel-
készek halálát bánatosan siratja el az esperesi jelentés; 
emiékök kegyelettel örökíttetett meg. 

Egyházkerületi rendes képviselővé Mártha József, 
pótképviselővé F. Varga Lajos egyházmegyei tanácsbiró 
és főjegyző választatott; tanügyi bizottsági taggá pedig 
Kovács Lajos lelkész és Kincs József tanító. 

A tanügyi bizottság előző napi ülésén egész terjedel-
mében tárgyalván F. Varga Lajos tanügyi előadónak a mult 
iskolai évről szóló részletes jelentését : ennek alapján 
több üdvös javaslatot tett magáévá a közgyűlés, hogy a 
— sajnos! — némileg alább szállott tanügyi állapot 
emelkedése eléressék. így a köri látogatók szigorúbb után-
nézesre utasíttattak; egyes iskolaszékek a pontosabb isko-
láztatás keresztülvitelére sarkaltatnak. Iskolai dolgokra 
kiadott egyházmegyénk: 61,428 frt 55 krt. Esik belőle 
egy lélekre 1 frt 25 kr. Kitűnően tanított 25, héttel keve-
sebb mint előző évben; jelesül: 21, elegendő eredtnénv-
nyel: 13, nem elegendően: 10 tanító. Utóbbiak száma 
héttel több, mint az előző évben. 

F. Varga Lajost az ismétlő iskolai vallástani kézi-
könyvek számadása terhe alól felmentette; tiszteletdíjul 
részére a kiadási költségeken felül bejött s bejövendő 
összeget adományozta. (Kapható e könyv továbbra is 
szerzőnél Majtison; ára 20 kr.) 

A számvevőszék építtető bizottsági jelentése után az 
államsegély hova fordításának kérdése fölött tanácskozva, 
elhatározta a közgyűlés, hogy a lelkészi gyámintézet adjon 
előbb véleményt. 

A vármegyei irattárból elveszett anyakönyvi másodpél-
dányokat (1860-tól kezdve) másoltassa le vármegye annyiért 
a mennyiért, annnak a kinek a terhére, de ne terhelje 
ezzel lelkészi karunkat. 

Urai missziói lelkészül ideiglenesen Gönczi Sándor 
tyukodi lelkész választatott meg. Özv. Tabajdi Lajosné 
csonka év kiterjesztése iránti kérelmét teljesíté a közgyű-
lés. A kölesei iskola államosítását nem engedi egyház-
megyénk s erélyes hangon tiltakozik az ellen, hogy az 
államhatóság az iskolafentartó testületek háta mögött alku-
szik iskoláinkra, s mikor a községi képviseletet már meg-
dolgozta, felsőbb egyházi hatóságaink arra ébrednek, hogy 
ismét elveszett egy-egy iskolánk. Mi még élni akarunk 
és pedig kálvinistákul, ezért fölöttébb nagy szükségünk 
van iskoláinkra. 

Több kérvény letárgyalása után a közgyűlés d. u. 
6 órakor végződött. Délben közebéd volt, de ott nagyon 
nyomott hangulat uralkodott a gondnok lemondása foly-
tán. Talán ismét derülni fog még egyházmegyénk fölött; 
ború után derül az ég. Adja Isten minélhamarabb. 

Szept. 8-án a bíróság tárgyalt nehánv vitás kérdés 
felett, előbb végrehajtván esperesünk egy feddő ítéletet, 
egy ifjú segédlelkész atyafin. Bizony csak nem kopunk ki 
a pörösködésekből. Azt mondják : vérünkben van. Sajnos! 

Szatmáry Gáspár 

Templomavatási ünnepély. 
Felső-zempléni egyházmegyénkbe kebelezett hardi-

csai gyülekezetünk népe messze ismeretes szorgalmáról, 
érteimességéről, vallásosságáról, erkölcsösségéről és épen 
azért róluk igazán elmondható: »meglátogatja az Úr, a 
kiket szeret«. A derék bardicsai gyülekezet valóban sok-
szor érezte már az Úr sujtoló vesszejét. Majdnem rövid 
negyedszázad alatt három ízben égett porrá templomuk; 
1872-ben, 1895-ben és a mult év nyarán. 

Azt hinné az ember, hogy ennyi látogatás alatt, a 
különben is terhek alatt nyögő nép elveszti bizalmát az 
isteni gondviselés iránt; de nem, mert itt is bebizonyoso-
dott, hogy »sub pondere crescrit palma«. S mint a tűz 
kiválasztja a nemes ércet, e szenvedések tüzeben tűnt ki 
a hardicsai nép nemes vallásos buzgósága. Templomu-
kat nemcsak minden csapás után rendbehozták, hanem 
még mindig szebbé, díszesebbé is tették. A tavalyi tűzvész 
különösen nagy próba volt a gyülekezetre, mert a tem-
plomnak csak négy fala maradt meg. Leégett a mellette 
lévő paplak, melléképületeivel; leégett a falunak legna-
gyobb része. És íme nemcsak a falu lett díszesebb, de 
templomuk is szebb, mint volt valaha. S nemcsak a 
szemre nézve tették tetszetősebbé, a mennyiben a kor 
kívánalma szerint belől szépen ki is festtették, hanem a 
zsúfolt helyre épített templomot egy újabb csapás ellen 
olykép is biztosították, hogy az egész tetőzetet bádoggal 
fedették be. Az egész költség mintegy 3800 frt ha került, 
melynek egyrészét önmagukra vetették ki. Némi csekély 
fedezetet különféle segélyekből nyertek s a mi így ki 
nem kerülhetett, arra adósságot vettek fel. 

Az így restaurált templomot avattuk fel szeptem-
ber 3-án. A gyülekezet nem kivánt ugyan nagyszabású 
ünnepet rendezni, de az ünnepély így is igen szép lefo-
lyású volt; mert résztvettünk benne néhányan lelkészek, 
pár tanító, a közeli vidék intelligens közönsége igen szép 
számmal, a szomszéd községek kálvinista népe pedig 
óriási tömegben . . . 

Sokszor töprengünk, panaszkodunk az üres templo-
mok felett, sokszor el is csüggedünk népünk vallástalan-
ságán. De a mikor aztán egy ilyen templomavatásból 
hazajövünk, valami oly édes érzés hatja át keblünket, 
hogy azt alig tudjuk kimondani. Az ott nyert impressziók 
napokig dobogtatják szíveinket. A nagy tömegben felvo-
nuló kálvinista nép, melyet nem külsőség, csillogó tár-
gyak, zászlós processziók vonzanak, de a melynek arcán 
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mégis oly szent áhítat iil, s kebléből oly hatalmasan fakad 
fel az Istent dicsőítő közös ének: eloszlatja kétségeinket 
s új életre kelti szívünkben a reményt. Én megvallom, 
bizalmat, hitet merítek az ily templomavatási ünnepélyek-
ből ; mert látom, hogy van vallásunkban egy oly szent 
erő, melyet közéletünk annyi mostohasága meggyengíthe-
tett itt-ott, de meg nem semmisített, s a melyet, ha a 
megváltó Krisztus él bennünk s az által áthatva mun-
kálkodunk : nagygyá, hatalmassá fejleszthetünk. 

A templomavatási ünnepély különben következő 
módon folyt le. A szokásos énekek elhangzása után Sár-
hány Imre esperes lépett a szószékre, s áhítatos, szívből 
fakadt szép imája szárnyain felemelte lelkünket az áldá-
sok Istenéhez. Az ima elhangzása után alólirott szónokolt, 
felvevén alapigéül II. Kron. III: 6. versét, azon főthémá-
ról elmélkedvén, hogy a mi templomaink legfőbb ékes-
sége I. hogy buzgóság helyei, II. mert bölcseség csarno-
kai, III. mert a szeretet terjesztői. Az úrvacsorai ágendát 
Kádár János legenyei lelkész s tanácsbiró tartotta, s ő 
és alólirott osztotta ki a nagy számmal résztvevőknek a 
szent jegyeket is. 

Istentisztelet után közös ebéd volt a lelkészlakon, 
a hol számos pohárköszöntő hangzott el, főképen a né-
pet bölcs tapintattal ve/etö llajzer Endre hardicsai lel-
készre és családjára. 

Adjon Isten szent egyházunknak sok oly buzgó 
népet, mint a hardicsai. 

Péter Mihály, 
kis-azari lelkész, egyhm. aljegyző. 

K Ü L F Ö L D . 

William Garden Blaikie. 
A nyári szünet pihenése után átolvasgatva az angol 

lapokat, a »Christian World« június 15-iki számában 
megilletődéssel olvastam el William Garden Blaikie-nek, 
a skót szabad egyház edinburghi theol. akadémiája nyu-
galomba vonult tanárának halálhírét. Olvasva a tudó-
sítást, felujultak lelkemben azoknak a napoknak a kedves 
emlékei, a melyeket én is egykor az edingburghi College 
falai között töltöttem el, s kedves emlékeim között újra 
feltűnt az elhunyt férfiúnak jóságos arca Az a jóságos 
arc s lelkemnek iránta érzett hálás tisztelete azt súgta 
nekem, hogy nevét, elhunytát ne hagyjam megemlítés 
nélkül; hiszen egész sereg azoknak a száma magyar ref. 
lelkészeink között, kik egykor tanítványai valánk és 
az ő, hosszas tapasztalatokban és hitben gazdag előadá-
saiból nyertek eszméket, elveket és szent elhatározásokat 
az egyház gyakorlati vezetésére, védelmezésére és építé-
sére. Az ő szívjósága, atyai szeretete és gondossága, a 
melylyel irántunk, messze földről oda zarándokolt magyar 
theologusok iránt viseltetett; az a szíves vendégszeretet, 
melylyel házába fogadott s az a mindennemű támogatás, a 
melyben bennünket részesített, kell hogy áldó emlékezettel 

véste legyen be képét lelkünkbe, s szinte megköveteli, hogy 
emlékezetét megújítva, áldást mondjunk immár megpihent 
poraira. 

A hála és a kegyelet egyik legszebb jellemvonása 
a léleknek; legyen azért e néhány sor William Garden 
Blaikie emlékezetének szentelve. 

William Garden Blaikie. a skót szabad egyház egyik 
legkiválóbb férfia s az edinburghi theológiai akadémia 
nagyhírű és tudós tanára 1820. február 5-én született 
Aberdeenben, abban a városban, a mely a szabad egyház-
nak már oly sok kitűnő férfiút adott. Középiskolai tanul-
mányait az atyja kezdeményezésére újra felállított Marischal 
kollégiumban végezte s különösen a klasszikus nyelvek 
ismeretében vált társai közül messze kitűnővé. Mint a latin 
nyelv ismerője, egyike volt mindig a legkiválóbbaknak. 
Középiskolai tanulmányait befejezve, az edinburghi egye-
temre ment fel theológiát tanulni s 1842-ben, huszonkét 
éves korában, már mint a drumbladei egyház megvá-
választott lelkésze, fel is avattatott. Lelkészszé lételekor 
azonban már hatalmas hullámokat vetett a skót állam-
egyház kebelében az egyháznak az államtól és a patrónusi 
intézménytől való függetlenítése, s a fiatal Blaikie lelke 
egész hevével csatlakozott a korszakalkotó mozgalomhoz. 
A mikor 1843-ban megtörtént a szakadás, Blaikie is ki-
vált az Established Church kebeléből és a magát Free 
Churchnek nevezett új egyház szolgálatába lépett. 

Sok megpróbáltatást, sok nélkülözést vont maga után 
ez az elhatározás; de a fiatal lelkész nem riadt vissza 
azoktól, hanem követte lelke szent sugallatát. Drumbladei 
gyülekezetének nagy része követte ugyan a Free Church 
kebelébe; de az elszakadás nemcsak az állami segítségről 
és támogatásról való lemondással, hanem mindenféle gyü-
lekezeti vagyonnak odahagyásával is járván, a fiatal lel-
kész hajlék és gyülekezete templom nélkül maradt. A 
felekezeti villongás eme nehéz korszakában pedig nem 
épen könnyű feladat volt pótolni mindezeket. Az új egyház 
útjába a régi egyház vezetői és hívei, a mint lehetett, 
akadályokat gördítettek, s így történt azután, hogy Blaikie, 
oda hagyva a parókhiális épületet, jó darabig egy paraszt-
ház istállójában volt kénytelen megvonni magát és onnan 
szervezni és vezetni új gyülekezetét. De ha nagyok voltak 
is a megpróbáltatások, még nagyobb volt. a fiatal lelkész 
hite és lelkesedése és azt sem a félszeren átsüvöltő hideg 
szél, sem a padláson átcsepegő hideg eső nem volt képes 
lelohasztani. 

Falusi lelkészkedése azonban nem soká tartott Blai-
kienek. Újonnan alakult egyháza, felismerve tehetségét és 
buzgóságát, 1844-ben az Edinburgh és annak kikötő vá-
rosa, Lieth között fekvő Pilrig gyülekezet szervezésével 
bizta meg. Feladatát huszonnégy éven át a legnagyobb 
buzgalommal és a legszebb sikerrel oldotta meg. Tekin-
télyes gyülekezetet szervezett; pusztán a híveknek erején 
templomot, papi lakást és iskolát építtetett s ezenkívül jelen-
tékeny mozgalmat támasztott a munkás néposztály helyzeté-
nek javítása érdekében. Gyülekezetének tagjai ugyanis leg-
nagyobb részben szegény emberekből állottak s ezeknek. 



valamint általában a munkás néposztálynak sanyarú hely-
zete felkeltette nemes szivének rokonszenvét. Felolvasá-
sokat tartott a munkás néposztály helyzetének javítása 
érdekében, s azokkal oly hírnévre tett szert, hogy mikor 
felolvasásait »Better days for working men« cím alatt 
egy kötetben kiadta, munkájából csaknem százezer pél-
dány kelt el. Ezenkívül lelkes előharcosa volt sok társa-
dalmi reformnak, s részben e buzgó lelkipásztori működé-
sének tulajdonítható, hogy 1864-ben az edinburghi egye-
tem a tiszteletbeli theológiai doktori címmel tüntette ki. 

Bokros lelkipásztori és társadalmi elfoglaltatásai 
azonban nem gátolták meg abban, hogy az irodalmi téren 
is szép nevet ne szerezzen magának. 1849-től 1853-ig 
szerkesztője volt a Free Church Magazin (Szabadegyházi 
tár), 1860-tól 1863-ig pedig a The North British Review 
(Északi Brit szemle) című tekintélyes egyházi folyóiratok-
nak, a mi által hire, neve, tekintélye folyton emelkedett. 

Az 1868-ik év azután jelentős fordulatot hozott 
létre életében és megadta hűséges fáradozásainak meg-
érdemelt jutalmát. Ebben az évben ugyanis a szabad 
egyház az edinburghi theol. akadémia tanárává válasz-
totta meg, az apologetika és a gyakorlati theológia tanszé-
kére. Kiválóbb, alkalmasabb embert alig találhatott volna 
ezekre a szakokra a szabad egyház; mert hiszen Blaikie, 
élete eddigi eredményeivel fényesen igazolta, hogy tudja, 
mi az egyházi élet s hogy mik az egyház védelmezésé-
nek és építésének igazi, kipróbált eszközei. 1868-tól fogva 
egész 1892-ig töltötte be tanszékét, híven, igazán telje-
sítve egyháza által elébe szabott feladatát. Mély bölcse-
ségével, a Szentírás és az élet közvetlen tapasztalatai által 
leszűrt tiszta elveivel, soha nem lankadó buzgóságával és 
egyházszeretetével teljes előadásai mindvégig a legked-
vesebbek voltak az akadémia hallgatói előtt, s hogy a 
skót szabad egyház ma oly sok kiváló, egyházát szerető, 
azt építeni akaró és tudó lelkipásztorral rendelkezik, az 
jó részben Blaikie érdeme. 

Tanári kötelességeinek hűséges elvégezése mellett, 
tekintélyes irodalmi működést is fejtett ki. Szerkesztette 
1871/74-ben a Sunday Magazin (Vasárnapi tár) c. folyó-
iratot s egymásután jelentek meg tőle az értékes könyvek, 
a melyekben lelke gazdag kincseit hagyta az utókornak 
örökségül. Müvei közül nevezetesebbek: Dávid Kitig of 
Israel (Dávid, Izrael királya), The Inner Life of our Lord 
(A mi Urunk belső élete), Heroes of Israel (Izrael hősei), 
Personal Life of Livingstone (Livingston egyéni élete), 
Life of Principal Brown (Brown, aberdeeni theol. akad. 
igazgató életrajza), s különösen: After Fifty Years, a 
melyben a skót szabad egyház 50 éves történetét irta meg. 

Kiváló és széles körökre kiterjedő munkálkodása 
egymásután szerezte meg számára a tekintélyt és a kitün-
tetéseket. így 1872-ben az aberdeen-i egyetem a tiszte-
letbeli jogi doktori címmel tüntette ki ; 1892-ben pedig 
egyháza azzal jutalmazta meg, hogy az egyetemes gyűlés 
(General Assembly) elnökévé választotta. 

Eddig elősorolt érdemein és munkáin kivül volt még 
egy igen nemes célja életének, a melynek érdekében sokat 

fáradt, sokat dolgozott. E célja a presbiteri alapon álló 
egyházak egyetemes szövetségének (Pan-Presbyterian Alli-
ance) megteremtése vala. Széles körű agitációt fejtett ki 
ennek megvalósítása érdekében, úgy hazájában, mint a 
külföldön s épen ez adott neki okot és alkalmat arra, 
hogy 1876-ban hazánkat is meglátogassa. Járt Budapes-
ten és Debrecenben s hazatérve, elragadtatással irt és 
beszélt magyarországi utazásáról és az itt tapasztalt szí-
ves vendéglátásról. Összeköttetését Balogh Ferenc, debre-
ceni theol. tanárral meg is tartotta mindvégig, s ha a 
magyar theológusokat házához hivta, nem mulasztotta el 
soha megemlíteni, hogy ő is járt a mi szép hazánkban. 

1892-ben, lelkészszé lételének 50 éves jubileuma 
alkalmával, életének 72-ik évében, a mikor, lehet mon-
dani, az egész szabad egyház ünnepelte az ő érdemek-
ben megőszült fiát s Magyarországról is többen üdvözöl-
ték : lemondott tanári állásáról s nyugalomba vonult, 
kisérve egyháza, tanártársai és tanítványai igaz szeretete 
és hálás emlékezése által. Azóta a telet Edinburghban, a 
nyarat pedig North-Berwicki házában szokta tölteni s itt 
is érte a halál június hó 9-én, életének 79-ik évében. 

A sokat munkálkodott, mély tudományú és nemes 
lelkű aggastyán elment tehát a minden élőknek ú t ján; 
de műveiben, alkotásaiban és az ő jóságát és szeretetét 
érzett lelkekben lenmarad áldó emlékezete. Áldólag emlé-
kezem meg róla én is, mint volt tanáromról s hiszem, 
hogy így emlékeznek meg róla velem együtt mindazok, 
a kik, mint az edinburghi College hallgatói, tanítványai 
voltak a jó öreg Blaikie bácsinak. Hosszú, nemes munká-
ban eltöltött élete legyen példa előttünk; neve emlékezete 
pedig legyen áldott! 

Hamar István. 

E G Y H Á Z . 

Egyházkerületi közgyűlés. A tissáninneni ev. 
ref. egyházkerület ez évi közgyűlését az elnökség szept. 
26. s következő napjaira hivta össze Sárospatakra. 

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület f. hó 
13—15-ig tartotta közgyűlését Budapesten. A gyűlésről, 
térszűke miatt, csak jövő számunkban hozhatunk tudó-
sítást. 

Egyházi aranykönyv. A pestmegyei Domony köz-
ség evang. gyülekezete a mult héten iktatta be hivatalába 
újonnan választott felügyelőjét, Glück Frigyest. Az új fel-
ügyelő beiktató beszédében a vallásosságot, a hazafiságot 
és a keresztyéni szeretetet kötötte a gyülekezetnek lelkére. 
Megköszönve a gyülekezetnek belé helyezett bizalmát, kije-
lentette, hogy ő nem csillogó szavakkal, hanem tettekkel 
igyekszik bebizonyítani az egyház és gyülekezet iránt 
érzett szeretetét, s hogy ezt követni is fogja, szép bizony-
ságát adta ennek az által, hogy megígérte, hogy a tem-
plom renoválására már összegyűjtött alapot ki fogja a 
szükségességig egészíteni, a mi hogy mit jelent, megítél-
hetjük abból, hogy az alap 400 frt, a szükséges összeg 
pedig legalább is 1150 frt. Ugyanakkor az iskola felszere-
lésére 100 frtot adományozott és a lelkésznek bizalmasan 
úgy nyilatkozott, hogy a renoválandó templomba a maga 



költségén fog új oltárt, szószéket állíttatni; a templomot 
márvány lapokkal kipadlóztatja, az ablakokba festett 
üvegeket tétet és egy sekrestyét építtet. A nemes csele-
kedetek és ígéretek önmagukban hordják dicséretüket. 

E g y h á z k e r ü l e t i t anácsb iró v á l a s z t á s . A tiszán-
túli egyházkerület kinevezett bizottsága f. hó 1-én bon-
totta fel Debrecenben, Kiss Áron püspök és gr. Degenfeld 
József főgondnok elnöklete alatt az egyházkerületi világi 
tanácsbiróra beérkezett szavazatokat. A szavazatok igen 
megoszlottak, a mennyiben 37 egyén kapott szavazatokat. 
Legtöbb szavazat, 548 esett dr. Farkas Antal volt egyh. 
kerületi főjegyzőre, a ki eképen megnyervén az általános 
többséget, megválasztatott. 

L e l k é s z v á l a s z t á s o k . A veszprémi ref. egyházme-
gyébe kebelezett szent-király-szabadjai gyülekezet Csomasz 
Gyula kissárói lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 
— A pongyelolti ág. hitv. evang. egyház egyhangúlag 
megválasztotta lelkészévé Valentinyi Aladár bányakerü-
leti püspöki titkárt. 

Ledőlt torony. A Kőbányán lakó reformátusok 
15 év ota fáradoznak azon, hogy templomot építsenek, 
s az már már megvalósult, mert a szép templom, 
legalább annak külső része, közel állott a befejezéshez; 
a főtoronynak is alig volt híjjá, a mikor a f. hó 8-án 
kitört erős vihar leszakította, s azt a már egészen 
kész, s ima és lakóházul szolgáló paplakra vetette, a mely-
nek fedelét és ablakait is összetörte. A szerencsétlen-
ségben szerencse, hogy a torony nem teljes súlyával, 
hanem csak hegyével esett a paplakra, mert különben 
még emberélet is esett volna áldozatul. A kár 8—10,000 
forintra tehető, melyből azonban az egyházra aligha fog 
valami háramlani, mert a szerencsétlenséget az okozta, 
hogy a torony faállványai nem voltak kellőleg megerősítve. 
De a kőbányai hívek mégis sokat vesztenek, mert így 
jóval később nyílik meg előttük az Urnák hajléka, mely 
után pedig oly régóta vágyakoznak. 

Az abauji ref. e g y h á z m e g y e aug. hó 29 —30-ik 
napjain tartotta meg közgyűlését Kassán. A gyűlés jubi-
láris gyűlés volt, a mennyiben f. hó október 17-én lesz 
100 esztendeje annak, hogy a tiszáninneni ref. egyház-
kerület, addigi szervezetén és beosztásán lényeges változ-
tatást téve s az egyházkerületet a korábbi négy traktus 
helyett hétre osztván be: az abauji egyházmegye meg-
alakult. Révész Kálmán esperes ezért történeti visszapil-
lantást vetett az egyházmegye száz éves életére s vázolta 
azokat a változásokat, a melyek ez idő óta a gyülekeze-
tek beosztása tekintetében történtek. A gyűlésnek neve-
zetesebb mozzanatai a következők voltak. Oláh Péter 
újonnan választott világi tanácsbiró letette a hivatalos 
esküt. A konvent jogügyi bizottsága által szerkesztett adó-
ügyi javaslatra nézve kimondta az egyházmegye, hogy 
annak életbeléptetését nem látja szükségesnek, hanem 
utasítja az egyházak elül,járóit, hogy az adók kivetésénél 
és behajtásánál szorosan az egyházi törvényekhez alkal-
mazkodjanak. A gondnoki számadások egyöntetűvé tétele 
végett egy bizottság neveztetett ki s megbízatott, hogy 
egy gondnoki számadási mintát készítsen. 

Amerikai ref egyházaink köréből örvendetes 
híreket veszünk, a melyek a felől győznek meg bennün-
ket, hogy a messze idegenbe elszakadt véreink és hit-
rokonaink, buzgó lelkészeik vezetése alatt, egyházi tekintet-
ben az előhaladás és a boldogulás útján vannak. A utóbbi 
időben volt ugyan némi kellemetlenség közöttük a beteg-
segélyző és temetkezési Református egyesület vagyon-
kezelése körül előfordult szabálytalanságok miatt, de a nem 
régen megtartott választmányi üiés eligazította a bajt s 
helyre állította a jó békességet. Mindenek megelégedésére 
konstatálta a választmány, hogy a bajok csupán a sza-
bálytalan eljárásokból és elkönyvelésekből támadtak, de az 
egyesület vagyonából semmisem hiányzik.— Nagy örömére 
szolgál amerikai magyar hitrokonainknak az is, hogy az 
amerikai ref. egyház támogatása mellett szervezhették az utazó 
misszionáriusi lelkészséget is, sőt arra igen alkalmas 
egyént is kaptak Virág István, innen hazulról kiment 
segédlelkész személyében. Erre a lelkészi állásra igen nagy 
szükségük volt, mert a parókhiás lelkészek már nem 
győzték a sokszor igen távol és szétszórtan élő magyar 
reformátusok meglátogatását és lelki gondozását. Most 
ezen a bajon segítve lesz az utazó lelkészség által, s 
remélhető, hogy ennek üdvös hatásaképen rövid idő alatt 
újabb magyar filiák fognak alakulni. Az alakulásra meg 
is van a hajlandóság, mert p. Clintonban (Massacbusets) 
dolgozó ref. magyarok istentisztelettartásra kérték fel 
a bridgeporti lelkészt s az istentisztelet alkalmával 35-en 
vették az úrvacsorát és kifejezték azon óhajtásukat, hogy 
egyházzá szervezkednek. — Régebbi gyülekezeteink is 
buzgólkodnak és gyarapodnak. így a southa-chicagói egy-
ház legközelebb elhatározta, hogy a templom melletti 
téren felépíti a lelkészlakást; — a trentoni gyülekezet 
újonnan épített templomának belsejét szépen kifesttette; 
a pittsburgi egyház pedig telket vásárolt, hogy azon, 
mostani szűk temploma helyett újat építsen. Isten segítse 
meg őket jó szándékú terveikben. 

I S K O L A . 

A budapes t i ref. f ő g i m n á z i u m tanévét f. hó 9-én 
nyitották meg, a kálvintéri templomban tartott ünnepélyes 
istentisztelettel, a melynek végeztével Molnár Sándor igaz-
gató mondott lelkes és szép megnyitó beszédet. A gim-
názium növendékeinek száma 610; oly magas szám, a 
mit eddig még soha sem ért el ez intézetünk s a mely 
bizonyságot tesz a felől, hogy mily hatalmas kultúrmisz-
sziót tölt be fővárosunkban. 

A pápai ref. theol. a k a d é m i á n megürült syste-
matica theologiai tanszékre a főiskolai igazgató-tanács a 
pályázók közül első helyen dr. Antal Gézát, második 
helyen lic. Ráez Kálmánt és harmadik helyen Vásárhelyi 
Zsigmond uj-banovcei missziói lelkészt ajánlotta meg-
választásra. 

A miskolci új gimnáziun fölavatása. A miskolci 
új református gimnáziumot szeptember 11-én avatták föl 



nagy ünnepélyességgel. Az új református templomban ünnepi 
istentisztelet voit, a melyen Kun Bertalan püspök mondta 
a felavató imát. Az ünnepen a miskolci daloskör énekelt 
s utána nagy lakoma volt, a melyen jelen voltak a város 
előkelőségei is. 

A debreceni fő i sko lán f. hó 11-én történt meg 
az iskolai év ünnepélyes megnyitása. Reggel 8 órakor 
istentisztelet volt a főiskola imatermében; istentisztelet 
után pedig Csiky Lajos akadémiai igazgató olvasta fel 
székfoglaló értekezését. 

A s z á s z o k és a tan í tónők . Az erdélyi szász 
evangélikus egyház múlt hónapi közgyűlésén érdekes vita 
támadt a felett a kérdés felett, hogy vájjon nőket alkal-
mazhatnak-e tanítóknak az egyházi iskolákban. Az egye-
temes konzisziórium elé már több ízben fordultak azzal 
a kéréssel, hogy szakítson az eddigi szokással, a mely 
egyáltalán nem engedte meg, hogy a nők is taníthassanak 
a szász iskolákban. A közgyűléshez erre nézve a szász 
nőegyesülef, a nagyszebbeni leányiskola-egyesület és a 
segesvári szász nők köre intézett petíciót, amelyet a 
besztercei és brassói presbyteriumok is pártoltak. Mind e 
mellett az egyetemes konzisztórium nevében Teutsch 
Frigyes azt indítványozta, hogy nőket ezentúl se alkal-
mazzanak az iskolákban. A konzisztórium ugyanis azt 
találta, hogy a falusi iskolákban föltétlenül csak férfiak 
taníthatnak, a városi iskolák számára pedig előbb tanító-
nőképző intézetet kellene fölállítani és ezért ismét el kell 
utasítani a szász nők kérését. A konzisztóriumnak indít-
ványa nagy vitát keltett s többen a nőemancipáció szem-
pontjából ellenezték annak elfogadását. Megegyezés azon-
ban nem jöhetett létre s végtére a kérdés eldöntését a 
jövő évre halasztották. A szász nők pedig nem elégedtek 
meg ezzel a határozattal, hanem újból peticionálnak a 
tanítónők érdekében. 

A pápai főiskolai igazgatótanács e hó 8-án 
tartott plenáris ülésén, melyen az igazgatótanács tagjai 
nagy számmal jelentek meg, részt vett az egyházkerület 
püspöke is. Dr. Darányi Ignác főgondnokot teendői aka-
dályozták megjelenésében s helyette a társelnöki széket 
Molnár Béla foglalta el. A gyűlés legfontosabb tárgya a 
nőnövelde ügye volt. Czike Lajos, mint László József hagya-
tékának végrehajtója jelentést tett az alapítványi vagyon 
állásáról, mely ez idő szerint pontosan meg nem állapít-
ható ugyan, de a jelentés számszerű kimutatásában több 
mint 69,000 frtra rug. Dr. Horváth József előterjesztette 
javaslatát a leánynöveldének tanintézetté fejlesztését ille-
tőleg. Az igazgató-tanács hozzájárult a javaslat azon elvi 
részéhez, hogy az internátussal kapcsolatban másodrendű 
vagyis négyosztályű felsőbb leányiskola állíttassék fel. Hogy 
azonban ez megtörténhessék, arra pótépítkezések levén szük-
ségesek, utasítani javasolta a gazdasági tanácsot a tervek 
és egy, mindent felölelő részletes költségvetés elkészíté-
sére. A gimnáziumi tanári kar javaslatát, hogy az osz-
tályba sorozás kizárólag az anciennitás elve szerint történjék, 
az igazgatótanács nem fogadta el, hanem, megnyugtatásul 

kijelentette, hogy javaslatait mint eddig, úgy jövőre is 
ezen elv figyelembe vételével teendi meg. A püspök indít-
ványai, a leánynöveldei vallásos nevelés s a főgimnáziumi 
ifjúság felett való felügyelet szigorítása tárgyában elfogadtat-
tak s végrehajtásuk az illető testületekre bízatott. Megválasz-
totta még az igazgatótanács az időszaki tanácsülés tag-
jait; meghallgatta az intézeti igazgatók jelentéseit; helyes-
lőleg tudomásul vette Nagy Lajosnak helyettes tanárul 
alkalmazását s a főiskolai könyvtárnoknak a könyvtárra 
vonatkozó jelentését. Megerősítette a főiskolai szeniort; 
megszavazta a tandíjmentességet s a konviktusi segélyeket 
az ujabban folyamodott theologusok számára. 

A k e c s k e m é t i ref. j o g a k a d é m i a tanrendje az 
1899/900-ik tanév I-ső felében. A) kötelezett tárgyak. 
I. Első évi jogi tanfolyam. Római jog; előada dr. Pázmány 
Zoltán. Magyar alkotmány és jogtörténet; előadja dr. Móricz 
Károly. Bevezetés a jog- és államtudományokba; előadja 
dr. Jászi Viktor. II. Második évi jogi tanfolyam. Jogböl-
csészet; előadja dr. Tegze Gyula. Magyar magánjog; elő-
adja dr. Kiss Albert. Nemzetgazdaságtan; előadja dr. Szigethy 
Lehel. III. Harmadik éri jogi tanfolyam. Osztrák magán-
jog; előadja dr. Kiss Albert. Büntetőjog; előadja dr. Tegze 
Gyula. Kereskedelmi és váltójog; előadja dr. Bagi Béla. 
Peres és perenkivüli eljárás; előadja dr. Bagi Béla. 
IV. Negyedik évi jogi tanfolyam. Pénzügyi jog; előadja 
dr. Szigethy Lehel. Közigazgatási jog; előadja dr. Szigethy 
Lehel. Politika; előadja dr. Jászi Viktor. Egyházjog; elő-
adja dr. Móricz Károly. B) Nem kötelezett tárgyak. Beveze-
zetés Justinianus Digestáiba; előadja dr. Pázmány Zoltán. 
Államszámviteltan; előadja Csilléry Benő. Bányajog; elő-
adja Csilléry Benő. Közjogi szeminárium ; előadja dr. Jászi 
Viktor. Magánjogi szeminárium; előadja dr. Kiss Albert. 
Magyar magánjogi kodifikacionális kísérletek; előadja 
dr. Kiss Albert. 

A s á r o s p a t a k i ev. ref. fő i sko la akadémiájának 
tanrendje az 1899/1900. iskolai év első felére A) A val-
lás- és egyháztudományi szakon: Warga Lajos előadja: 
1. A keresztyén egyház történelmét (a reformáció előtt). 
2. A magyar prot. egyház történelmét. P. Nagy Gusztáv 
előadja: 1. Az új-szövetségi irodalom történeiét. 2. A oib-
Uai vallástant. 3. A synopticusokat magyarázza (speciál 
kollégium). Radácsi György előadja: 1 .Az ó-szövetségböl 
a Zakariás próféciáját (fordítva és magyarázva). 2. Az 
új-szövetségből a negyedik evangéliumot (fordítva és magya-
rázva). 3. Az ó-szövetségi kánon történetét (Isagogika). 
4. Ó-szövetségi szemináriumot tart. Dr. Tüdős István 
előadja s ismerteti: 1. A ker. erkölcstant (történeti rész). 
2. A ker. dogmatikát. 3. A ker. dogmák történetét. 4. A 
vallásbölcsészetet. 5. Kálvin institutióját (speciál-koll.). 
Nóvák Lajos előadja: 1. A homiletikát. 2. Az egyházjogot. 
3. Gyakorlati theol. szemináriumot tart. Antalfi László, 
theol. segédtanár tanítja: 1. A héber nyelv elemeit. 2. Az 
új-szövetségi görög nyelvet. Pásztor Sámuel főiskolai ének-
és zenetanár tanítja a gyakorlati éneklést. B) A bölcsészeti 
szakon: Szinyei Gerzson e lőadja : 1. Az újjászületés 
(1772—1807.) irodalomtörténetét, fötekintettel a költészetre 



2 A neveléstant (általános rész). Dr. Székely György 
előadja : 1. A bölcsészet történetét (ó-kor). 2. A filozófiai 
encyclopaediát. 3. Az eszthetikát. 4. A német nyelvet. 
Dr. Illyefalvi Vitéz Géza előadja : A legújabb Icor törté-
netét. Nagy Gusztáv tanítja: Az angol nyelvet. Dr. Tíácz 
Lajos gimn. rendes tanár taní t ja : A francia nyelvet. 
Dr. Kun Zoltán főiskolai orvos előadja: A közegészség-
tant. G) A jog- és államtudományi szakban: Szánthó 
Gyula előadja: l. A római jogot (Institúciók). 2. A római 
jog általános tanait (speciál-kollégium). Ballagi Géza 
előadja: 1. Az alkotmány- és kormányzati politikát. 2. A 
bevezetést a jog- és államtudományokba. 3. A politikai 
irodalom történetét (speciál-kollégium). 4. A nemzetközi 
jog történetét. Finkey Józset előadja: 1. A peres és percn-
kivüli eljárást. 2. A kereskedelmi és váltójogot. Zsindely 
István előadja: 1. Az egyházjogot. 2. A magyar alkot-
mány- és jogtörténetet. Finkey Ferenc előadja: 1. A jog-
bölcsészetet. 2. A büntetőjogot. Meczner Sándor előadja: 
1. A magyar magánjogot. 2. Az osztrák magánjogot. 
Illyefalvi Vitéz Géza előadja: 1. A magyar közigazga-
tási jogot. 2. A legújabb kor történelmét. 3. A kihágást 
rendészetet (spec.-koll.). Szabó Sándor előadja : 1. A nem-
zetgazdaságtant. 2. A magyar pénzügyi jogot. Kun Zol-
tán, az összes orvostudományok doktora, főiskolai orvos, 
előadja: A közegészségtant. 

Az eperjesi ág. hitv. evang. jogakadémia tan-
rendje az 1899/900-ik tanév első felére. A) Kötelezett 
tantárgyak. I. évfolyam. Bevezetés a jog- és államtudo-
mányokba, előadó tanár: dr. Horovitz Simon. Római jog, 
előadó tanár : dr. Horovitz Simon. Magyar alkot mány-
s jogtörténet, előadó tanár: dr. Mikler Károly. II. évfo-
lyam. Jogbölcselet, előadó tanár : dr. Horváth Ödön. Ma-
gyar magánjog, előadó tanár : Schulek Gusztáv. Nemzet-
gazdaságtan, előadó tanár: dr. Sarudy Vilmos. III., 
vagyis jogtud. évfolyam. Büntetőjog, előadó t aná r : dr. Horo-
vitz Simon. Peres és perenkívüli eljárás, előadó t aná r : 
dr. Schulek Gusztáv. Kereskedelmi és váltójog, előadó 
t aná r : dr. Sarudy Vilmos. Osztrák magánjog, előadó 
tanár : Schulek Gusztáv. IV., vagyis államtud. évfolyam. 
Politika, előadó t aná r : dr. Horváth Ödön. Magyar köz-
igazgatási jog, előadó tanár : dr. Sarudy Vilmos. Egyházi 
jog, előadó tanár : dr. Mikler Károly. Magyar pénzügyi 
jog, előadó tanár : dr. Mikler Károly. B) Speciál-kollégiu-
mok. Bölcsészettörlénet, előadó t aná r : dr. Szlávik Mátyás. 
A jog- és állambölcselet irodalma, előadó tanár : dr. Hor-
váth Ödön. Csőd jog, előadó t a n á r : dr. Körtvélyessy Dezső. 
Katonai közigazgatás, előadó t aná r : dr. Mariássy Béla. 
Közigazgatási hatóságok elvi jelentőségű határozatai, elő-
adó tanár: dr. Mariássy Béla. Törvényszéki elmekórtan, 
előadó tanár: dr. Pelech E. János. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Dr. Horváth Ödön egyetemi 

magántanárt, az eperjesi ev. kollégium jogakadémiai dékán-
ját ő felsége, a hazai tanügy és a közművelődés terén 
szerzett érdemei elismeréseül királyi tanácsosi címmel tün-
tette ki. A méltán megérdemelt kitüntetéshez igaz szívből 
gratulálunk. — ErŐss Lajos, Debreczenbe megválasztott 
theologiai tanár aug. 27-én búcsúzott el püspökladányi 
egyházától és híveitől. 

* S z o m o r ú s t a t i s z t i k á t állított össze Lombroso a 
gyilkosságokról, s ez a statisztika megdöbbentőnek tünteti 
fel a többi államokkal szemben a mi közerkölcsi viszo-
nyainkat. A statisztika szerint százezer ember közül meg-
gyilkolnak: Olaszországban 96-ot, Magyarországon 75-öt, 
Spanyolországban, Portugáliában és Ausztriában 25-öt, 
Franciaországban és Belgiumban 18-at, Svéd- és Norvég-
országban 13-at, Angliában és Németországban 5-öt. — 
A legrettenetesebb bűn tekintetében tehát csaknem a 
legelső sorban állunk a művelt nemzetek között, a mi 
újra csak azt bizonyítja, hogy hazánkban még óriási 
munka várna az egyházakra a közerkölcsök javítása 
tekintetében. Az ilyen szomorú statisztikák kiáltólag köve-
telik annak a sokat sürgetett lelki gondozásnak megkez-
dését. 

* N e v e z e t e s á t t é r é s történt a protestantizmusra 
nemrégen Barcelonában. Az áttérő egy kiváló műveltségű 
és tekintélyű római kath, pap, a ki egy időben a »Mária 
szeplőtlen fiai« nevű szerzetnek volt a tagja és sok ideig 
volt Francia- és Spanyolországban a filozófia és retorika 
tanára. Lelkében már régen meghasonlott a pápistasággal 
s mint a műveltebb pápisták szokták, megutálta a vallást 
általában. Nem régen azonban egy buzgó protestáns em-
ber útján megismerte a Krisztus igaz evangéliumát és 
protestánssá lett. 

* A n é m e t c s á s z á r r ó l jóizfi kis anekdotát beszél 
el az angol Christian World. A császár minapi kiéli láto-
gatása alkalmával — úgymond — két kiváló amerikai 
hölgy kért kihallgatást a Hohenzollern yachton. A két hölgy 
a nőemancipáció lelkes híve és előharcosa volt, s mint 
ilyenek nem voltak ismeretlenek a császár előtt sem. A 
kihallgatást megnyerték, s a beszélgetés folyamán a császár 
tréfás mosolylyal azt a reményét fejezte ki a hölgyek 
előtt, hogy nem fognak Németországban elveiknek pro-
pagandát csinálni. Erre az egyik hölgy, fel akarván hasz-
nálni a jó alkalmat s remélvén, hogy a császárt is meg-
nyerheti, hosszú beszédben kezdte fejtegetni a nőeman-
cipáció szükségességét s igyekezett bebizonyítani, hogy a 
nőknek milyen alárendelt helyzetük van Németországon. 
A császár teljes türelemmel hallgatta végig a meglehetős 
hosszú orációt s a mikor a hölgy bevégezte beszédét, 
így válaszolt. »Jó, j ó ; de én mégis csak a feleségemmel 
tartok. S tudják önök, hogy ő mit szokott mondani ? Azt 
mondja, hogy a nőknek nem szükséges egyébbel foglal-
kozniok, csak a négy K - v a l M a j d a mikor látta, hogy 



a hölgyek nem értik, hogy mit kell a négy K alatt ér-
teni, mosolyogva folytatta : »Elfelejtettem, hogy önök nem 
beszélnek németül. A négy K : Kirche, Kinder, Kleider, 
Kücbe, az a z : vallás, gyermekek, ruházat és konyha*. 
E feleletből látván, hogy a császár igen nehéz töretű dió 
a nőemancipációra nézve, a hölgyek reménytelenül vettek 
búcsút a Hohenzollern yachttól. 

* Római katholikus türelmetlenség. XIII. Leó 
pápa f. év márciusában megerősítette a római főinquizi-
torok következő döntését: A haldokló eretnek kérését, ha 
saját lelkipásztorát kívánja, nem szabad teljesíteni, hanem 
az ápoló katholikus személyeknek passzív magatartást 
kell tanusitaniok. Ez a határozat annyiban különös fon-
tosságú, a mennyiben elvi döntés jelentőségével bír. Itt 
többé nem egyes eseteivel van dolgunk annak a türel-
metlenségnek, a melyet haldokló protestánsok, r. katholi-
kus kórházakban, különösen tisztán r. katholikus orszá-
gokban, oly gyakran voltak kénytelenek elszenvedni; — 
hanem ezt az intoleranciát a r. kath. egyház legfőbb ille-
tékes hatósága, azon esetekben, a midőn a nem r. katho-
likusok r. katholikus ápolók kezei között töltik végórái-
kat, elv és kötelesség gyanánt állítja fel. Bármily szép 
összhangban van is ez a döntés mindazzal, a mit e 
tekintetben római részről már századok óta megszokhat-
tunk, mégis felháborodik lelkünk a felekezeti türelmetlen-
ségnek ilyen mértékén, a mely a haldoklótól saját vallá-
sának vigaszát megtagadja. A felháborodás minő viharja 
támadna az ultramontán sajtóban, ha —- mutatis mutan-
dis — protestáns részről alkalmaznának ilyetén rendsza-
bályt. Ez az eset is újabb bizonyság reá, hogy Rómában 
bizonyos dolgokat nem tudnak feledni s hogy a római 
egyház a maga olthatatlan gyűlöletét a legutolsó protes-
tánssal is éreztetni akarja egész véglehelletéig. (Debr. Pr. L.) 

* Kr i sz tus és a szoc ia l i s ták . Eddigelé a szocialis-
táknak nem kellett a Krisztus és az ő vallása, sőt pro-
grammjukban ott szerepeli a vallás szükségességének taga-
dása. A Krisztus tekintetében úgy látszik, hogy az utóbbi 
időben fordulat állott be; de természetesen csak olyan 
értelemben, a mint a szociálisták Krisztus tanításait a 
magok felfordult elméje szerint értelmezik. Nem régen 
ugyanis T'Kind de Roodenbecke báró, a belga szenátus 
klerikális elnöke meglátogatta Brüsszelben a Maison du 
Peuple-t, a szocialisták által alapított néppalotát. Egy 
szocialista képviselő volt a cicerone, a ki az elnöknek 
megmutogatott minden termet. Egyik teremben a falon 
Krisztuskép függött. A báró nagyon csodálkozott, hogy 
a szocialistáknál Krisztus képét találja. Erre a következő-
ket jegyzi meg a szocialisták lapja, a »Peuple»: ^Krisztus 
nálunk teljesen a maga helyén van. Kelleténél tovább 
voltak a szociáldemokraták oly naivak, hogy megenged-
ték, miszerint a demokráciának ezt a nagy előfutárját 
azok által engedjék kizsákmányolni, a kiket ő kitagadott 
volna, ha ismert volna. Krisztus jobban hozzánk tartozik, 
mint bárhová s azért adtunk neki díszhelyet a »Maison« 
du Peuple«-ben« — Krisztus urunknak ilyetén megtisz-
telésére csak azt mondjuk, hogy a szocialista kolomposok 

olvassák el az evangéliumból Jézusnak eme szavait is : 
»Monda pedig neki egy a sokaság közül: Mester! mondd 
meg az én atyámfiának, hogy oszsza meg velem az ő örök-
ségét. Ő pedig monda néki: Ember! kicsoda tett engem köz-
tetek bíróvá vagy osztóvá ? ! Monda azért nekik: Meg-
lássátok, hogy eltávozhassátok a telhetetlenséget, mert ha 
bővölködnek is valakinek az ő gazdagságai, nem azokból 
vagyon annak az ő élete«. (Luk. 12: 13-15.) 

* A n é m e t o r s z á g i p r o t e s t á n s o k a t nagy veszte-
ség érte legközelebb Kühn sondershauseni főegyházi taná-
csos és Weissácker tübingai theol. tanár halálával. Kühn 
Halléban kezdte meg theológiai tanulmányait, de az ott 
uralkodott racionálista irány miatt a theológiai pályáról a 
filozófiaira lépett át. 1844-ben a hallei egyetemen habili-
táltatta magát s a psychologia, logika és vallás-filozófia 
köréből tartott előadásokat. Itt nyerte meg Tholuck a 
pozitív keresztyénségnek, a miért is újra visszatért a lel-
készi pályára. Harminckilenc évig lelkészkedett s lelkes 
harcosa volt a szabad egyházi mozgalomnak. Ellene volt 
az uniónak s nagy pártolója a misszió ügyének. Halála 
aug. 3-án, 86 éves korában következett, be. — Weizsácker 
Károly Henrik 1861. óta Baur tanszékét töltötte be, s a 
tübingai kritikai iskola egyik legkiválóbb képviselője volt. 
Az egyház- és a dogmatörténet terén tünt ki különösen. 
Az általa és elvtársai által kiadott Jahrbücher für deutsche 
Theologie című folyóiratban megjelent értekezésein kivül 
nevezetesebb művei: Zur Kritik des Barnabas-Briefes, 
Untersuchungen über die evangelische Geschichte. 1887 óta 
a tübingai egyetemen kancellár volt, 1897-ben pedig excellen-
ciás cimet nyert. Benne a nagynevű német theológusoknak 
egyik leghatalmasabb alakja dőlt ki az élők sorából. (Sz. M.) 

* Az orosz c e n z ú r a az utóbbi időben újra hatal-
masan dolgozik és pedig leghevesebben a szegény, alkot-
mányuktól megfosztott finnek között. Alig múlik el nap, 
hogy valamelyik finn újság figyelmeztetést vagy büntetést 
ne kapna. A nagy ellenőrzés azonban sokszor egész a 
nevetségességig ragadtatja magát. így pl. egy helsingforsi 
gazdasági lap a múltkor »A burgonya története« cím alatt 
hozott egy közleményt, a mely természetesen tárgyalta 
a burgonya jelentőségét Oroszországra nézve is. Másnap 
azonban már azt az intést kapta a szerkesztő, hogy az 
orosz burgonyával ne foglalkozzék, hanem csak maradjon 
a finn és a külföldi burgonyák meliett. Ugyancsak nem 
régen egy finn kötélgyáros egy hirdetményt tett közzé, a 
melyben a maga gyártmányait jobbnak állította, mint az 
orosz gyártmányokat, s pár nap múlva már megtiltotta a cen-
zor a hirdetés megismétlését; a kötélgyáros pedig figyel-
meztetést kapott, hogy elveszti iparengedélyét, »ba a 
politikába mer a v a t k o z n i K ü l ö n ö s előszeretettel ellenőr-
zik az orosz csendőrök a luteránus papok templomi beszé-
deit, s ha azokban csak a legcsekélyebb célzást vélik is 
felfedezni a politikai viszonyokra, azonnal megindul a 
vizsgálat a papok ellen. így a helsingforsi luteránus pap-
ság ellen is vizsgálatot indítottak nem régen. A papság 
erélyesen tiltakozott a vádak ellen s kijelentette, hogy az 
orosz csendőröket épen nem tartja illetékeseknek, hogy 



az ő beszédeiket megbírálják. A vizsgálatot erre beszün-
tették, de azóta a helsingforsi főtemplomban minden isten-
tisztelet alkalmával egy csendőr helyett kettő posztol és 
ellenőrzi az egyházi beszédeket. 

* P á p i s t a türelmetlenség. Spanyolország ma is 
a legsötétebb pápás bigotteria és türelmetlenség hazája. Ezt 
bizonyítja az a skandalum is, a mit néhány héttel ezelőtt 
néhány pápista papnövendék és pap rendezett az osunai 
protestáns templomban. A kis gyülekezet épen esteli 
úrvacsorai istentiszteletet tartott, a mikor egyszerre csak 
néhány pápista szeminárista rontott be a templomba, 
több egyházfi és templomszolga kíséretében. A bibliát 
földhöz vágták, az úrvacsorai asztalt pedig fel akarták 
fordítani. Az áhitatosságukban megzavart hívek természe-
tesen nem engedték őket soká garázdálkodni, hanem 
kiszorították őket a templomból. A fanatikus emberek azon-
ban még akkor sem hagyták békében a híveket, hanem 
kövekkel beverték a templom és a papi lakás ablakait. 
A míg pedig ezek a botrányos és épen nem keresztyéni 
lélekre valló jelenetek lejátszódtak, három pápista pap egy 
kapu sötét bejáratából adta az utasításokat s dicsérgette 
a botránycsinálókat. — Bizony szomorú dolog, hogy még 
a mai világban is így nevelik pápás atyánkfiai pap-
jaikat s a krisztusi szeretet és türelem csak nem képes lel-
kükben gyökeret verni. 

* Edison Tamás, a világhírű feltaláló igen érdekes 
nyilatkozatot tett nem régen a maga személyes hite felől. 
Mint mondá, tudományos kutatásai teljesen meggyőzték őt 
a felől, hogy a természet rendjét egy legfőbb ész és 
értelem hozta létre és tartja fenn. Senki sem tanulmányoz-
hatja a khemiát és senki sem láthatj B. az elemeknek 
megmérhetlen gyors és szabályos kombinációit, a nélkül, 
hogy erre a meggyőződésre el ne jusson. Ezer meg ezer 
tény kétségbevonhatatlanul bizonyossá teszi azt. hogy 
a világmindenséget egy megmérhetetlen ész és értelem 
igazgatja. — A nagy fizikusnak a természet rendje az Istent 
csak mint értelmet, észt mutatja ugyan fel, de Edison 
szívesen elhiszi, hogy a természetnek más ágával foglal-
kozók előtt maga a természet még sok más egyéb jelle-
mét is feltárhatja ennek a világot kormányzó értelemnek. 

* A spanyol pápás klérus, hogy a protestáns 
bibliaterjesztők munkáját feleslegessé és lehetetlenné tegye, 
nem régen maga nyomatott Londonban spanyol bibliákat 
az egyház által hitelesített szöveggel. A kiadást ügy ren-
dezték, hogy a hol a biblia meg nem hamisítható szövege 
ellene mond a pápista tanoknak és gyakorlatnak, ott 
aljegyzeteket tettek, a melyek által a biblia szavait gyengí-
teni s a pápás álláspontot megvédelmezni törekedtek. 
Törekvésük azonban nem vezetett a kivánt eredményre, 
mert a bibliáikat, a melyeknek ára épen három akkora, 
mint a bibliaterjesztő társulatéi, nem igen vásárolják a 
spanyolok. A prot. bibliaterjesztés pedig nem hogy vesz-
tett volna, sőt nyert a pápista biblia kiadásával. Azóta 
ugyanis minden protestáns kolportőr hord magával egy 
néhány ilyen bibliát s ezzel bizonyítja be a protestáns bib-
liától félők előtt, hogy az általa kinált biblia semmi lényeges 
dologban sem (ér el a papság által kiadott bibliától. 

* A protestantizmus térfoglalása Franciaor-
szágban. A »La croix« pápista újság nagy szomorúság-
gal, de nekünk nagy örömünkre konstatálja, hogy »a főbb 
hivatalok legnagyobb részben a protestánsok kezében 
vannak: az egyetemek tele vannak protestáns professzo-
rokkal és minden főiskolánál, líceumnál és gimnáziumnál 
tanít legalább is egynehány protestáns«. Pápás keresztyéni 
szeretetből tehát a nevezett lap szünet és kímélet nélkül 
való küzdelemre hívja fel a francia római katholikusokat 
a protestánsok ellen. Nem is várhatunk tőle égyebet 1 

* Eladó könyvek. Szerkesztőségünknél a következő 
könyvek tétettek le eladás végett: 

1. Egyházi Reform című folyóirat 1871—76. évi 
folyama; tehát az egész. Szerkesztette Kovács Albert. 
Díszkötésben, tiszta új. Ára 8 frt. 

2 Schwarz K. »Adalékok a legújabb theologia tör-
ténelméhez« ; fordította Kovács Albert. Díszkötésben, tiszta 
üj. Ára 2 frt. 

3. Torok Pál és Székács: »Protestáns lelkészi tár«; 
4 kötet. Ára 1 frt. 

4. Kősziklán épült ház ostroma; 1866-iki új kiadás. 
Ára 30 kr, 

5. Dobos J. »Homiliái<r. Ára 50 kr. 
6. Tóth Ferenc: »Homiletikája« 40( k r ; Liturgikája 

50 kr.; Túl a tiszai ref. püspökök élete. Ára 60 kr. 
7. Szönyi A. István: »Martyrok koronája*. 1727. 

Ára 70 kr. 
Az újabb könyvek mind egészen újak: a régiek 

pedig jó állapotban vannak és egyenkint is megvehetők. 
Az egész gyűjteménynek ára együtt 12 forint. 

Református Kis Káté 
cím alatt az >Okor-szigetvidéki ref. egyh. Értekezlet« 
nyilvános pályázat útján oly vallástani kézikönyvet készít-
tetett, melyből Szórványokban idegen hitfelekezetek közé 
ékelt hitrokonaink gyermekei tanító nélkül, önszor-
galmuk útján sajátíthassák el sz. vallásunk legfőbb igaz-
ságait, a legszükségesebb imákat, sőt abból a konfirmá-
cióra is kellően előkészülhessenek. 

A jutalmazott művet a biráló bizottságon kivül 
főt. Szász Károly püspök és Fi ló Lajos urak is a kitű-
zött célnak megfelelőnek találván, az kiadatott s több 
100 példányban ment forgalomba. 

A gömöri leik. értekezlet (^Sárospataki L.« 310. 1.) 
tagjainak: »a szórvány ok használatára melegen ajánlja*. 
A egyházi sajtó is kedvezően fogadván, minél szélesebb 
körű elterjedése kívánatos. 

A 75 lapra (6 évfolyam) terjedő mű ára kötve 
csak 14 kr. s kapható Farkas Emil ref. lelkésznél 
Nagy-Peterd (Baranya m. p. h.), ki egyes példányokat 
17 kr. beküldése ellen, valamint 50 példánynál többet 
bérmentve küld, kevesebb példányért a megfelelő portó 
az árral együtt beküldendő. 

Megrendelhető könyvárusi úton is Kákáinál Buda-
pesten. 

Felelős szerkesztő: Szöts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség : 

IX. keriilet, Kálvin-tér 7. szám, hová a kézira tok 
cimzendök. 

Kimltí-hiviital : 
Hornijánszki/ 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 . 

Kiad j a .-
I I O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Félévre : é frt 5<) Jer; egész évre : 9 frU 

Egyes szám ára !ÍO kr. 

Hegedűs Sándor beszéde. 
Elmondatott a M. P. I. T. 1899. szept. 20-án, Debrecenben tartott 

közgyűlésén. 

Legelső sorban kifejezve köszönetét azér t a 
szíves fogadta tásér t , a melylyel az í rod. T á r s a s á g 
Debrecen vá rosa és a debreceni ref. egyház részé-
ről találkozott , s megköszönve Kis Áron püspök-
nek a t iszántúli ref, egyházkerü le t ós a debre-
ceni ref. egyház nevében e lmondot t üdvözlő 
szavait, a jelen helyzetéről s az Irocl. Tá r saság-
nak abban folyta tandó munká já ró l Hegedűs Sán-
dor világi elnök a következő beszédet m o n d o t t a : 

T á r s u l a t u n k a t azon nagy célokkal szemben, 
melyeket maga elé tűzöt t és a melyekér t küzd, 
nem hason l í tha t juk egyébhez, mint egy kis 
mécseshez, melyet, hogy észrevegyenek, hogy 
világítson, hogy melegéből minél többen része-
sül jenek, kényte lenek vagyunk helyről helyre, 
városról vá ro s r a hordozni , és így sem vagyunk 
képesek csak megközelí teni is azon nagy célokat, 
a melyeket elérni k ívánunk. A tudománynak , a 
val lásnak és az erkölcsnek h a r m o n i k u s magyar 
p r o t a lapon való fejlesztése ez irodalmi tá rsu la t -
nak feladata. Be kell vinni ezt nemcsak a felsőbb 
körökbe, nemcsak a papnak ka tedrá jába , nemcsak 
a t a n á r tanszókébe, ele a nép közé is. Minél 
szélesebb körben, minél ha tá rozo t t abban s minél 
melegebben kifej t jük tö rekvése inke t ezekben a 
körökben , anná l közelebb ju tunk célunkhoz ; 
m e r t a mai korban már csak a népér t és a 
néppel lehet dolgozni. A tudomány világát, a 
va l lásnak melegét , az e rkölcsnek balzsamát és 
veszélyektől, megkísér lésektő l megóvó olaját aka r -
juk szé thordani csekély kis mécsünkke l a pro-
tes táns vi lágba Magyarországon helyről helyre, 
és remél jük , erős h i tünk van, hogy minél tisz-
tább levegőbe viszszük, annál jobban fog táp-
lálódni annak lángja, fénye. Ezér t jö t tünk Deb-
recenbe most. A tudományt , a vallást, az erköl-
csöt ha rmón iában ós minden felfogásnak, minden 

ízlésnek, minden é rdeknek megfelelő a lakban, de 
hamis í ta t lan valóságában szé thordani a nép között 
és a nemzet minden ré tegében óriási nagy fel-
adat. Nagy feladat, nagy nehézség akkor is, — a mi, 
fájdalom, gyakran korszakonkén t elő szokott for-
dulni, — a midőn azok, kik hivatva lennének o 
tudományt , vallást ós erkölcsöt ápolni, fejlesz-
teni, ezek között [ellentétek kifej tésére fordít ják 
e re jüke t ós f igyelmüket ós ez el lentétek kifej-
lesztésében lát ják önál lóságukat , t udományuka t , 
felvi lágosodottságukat . Azok a tu lha j tások , a me-
lyekben a vallási fanat izmus meg aka r t a akadá-
lyozni a t udomány fejlődósét, el lenkező tú lhaj tá-
sokkal találkoztak. Találkoztak a t udomány és a 
szocialisztikus mozgalmak a the isz t ikus törekvé-
seiben, a melyek meg szokták semmisí teni a vallá-
sokat és erkölcsöket , abban az öntel t hi tben, 
hogy mind ezt pótolni tud ják eszüknek okos-
kodása által ; pedig jól tud juk , hogy ennek követ-
kezménye az volt, hogy a mint egyfelől a vallási 
fana t izmus a legvégzetesebb e r edményeke t idézte 
elő, úgy a t u d o m á n y e lb izakodot tsága felkel tet te 
azt a hitet, hogy a tudomány csődöt mondott . 

A világi t udomány csődöt fog mondani ott, 
hol nincsen talaj a világi t udomány számára . Nem 
fog csődöt mondani , hanem te rmékenyí tő leg ha t 
ott, hol biztos ta lajon fejleszti h iva tásá t és nem 
aka r j a os t romolni a hit oszlopait. Mihelyt a tu-
domány a r r a vetemedik, hogy az égnek kapui t 
döngeti , vagy a hit oszlopait ostromolja , csődöt 
fog mondani . És igen ö rvende tes je lensége korunk-
nak az, hogy m á r kezd a h a t á r világosodni, kör-
vonalozódni, mindaddig, míg a t udomány le nem 
mond azokról az aspirációkról , melyek körébe nem 
ta r toznak ós kezel visszatérni , — h o g y sok fejtege-
tésbe ne bocsátkozzam — a mint a t udomány 
egyik legnagyobb bajnoka, L inné t e rmésze t tudós 
gyakorolt . Mikor ő, a bo tan ika atyja, a mikor k iment 
a nyilt mezőre, első dolga mindig az volt, hogy 
le térdel t ós há lá t adott az I s tennek és azután 
vizsgálta a növényeket , gyökerüktől sz i rmaik ig s 



minél többet vizsgálódott, annál többet té rdel t le. 
Szükségünk van, hogy a tudomány, vallás és erkölcs, 
főleg a mai korban, kezet fogjanak ós ere jük-
nek nem ellentétes, hanem ha rmón iában való 
működésé r e a t e reke t megtalál ják, s fe ladata iknak 
világos elkülöní tése mellett a p á r h u z a m o s hala-
dás ra képesek legyenek; mer t a nép közé a 
legfőbb tudomány t és a legtisztább erkölcsöket 
nem vagyunk képesek a mai vi lágban sem más-
kép bevinni, mint a vallás segítségével. A vallás 
a jelenlegi és a jövő élet szankciójával ellátott 
szent i tal; ha abba csepegte t jük az erkölcs kese rű 
cseppjeit , akko r édes méznek i talává válnak. Ma-
g u n k b a szállva, a mikor nem őriz sem az ál lamha-
talom, sem a rendőrség , megfelelni képesek csak 
úgy vagyunk — főleg a népnél, de azt hiszem 
mindenkinél , — ha hiszünk a vallásban, hiszünk 
a jövő életben. Megpróbál ták mindezt helyet te-
síteni a tudósok. Búvárkodtak , i rodalom fejlődött 
ki, és ennek a küzde lemnek némely részben a 
t udomány és fe lvi lágosodot tságra nézve jó ha tása 
volt, de mihelyt bizonyos ha tá rokon túlment , 
okvet lenül csődöt mondot t minden kísérlet . A 
népokta tás t , felső nevelést ha ta lmasabb , széle-
sebb ré tegekben el ter jeszteni , minél mélyebbre 
hatni azzal a népben, ko runk kiváló feladata. Es 
é rdeméül kell e l i smernünk, hogy e tek in te tben 
bámula tos e r edményeke t ér t el. De kérdem, minél 
jobban felnyi t juk a nép szemét és engedjük, 
hogy a tudomány út ján felvilágosodjék lelke, 
vájjon, aká r az elemi, aká r a magasabb tudomá-
nyokban vannak-e biztosítékaink, hogy a mint 
felvilágosítottuk és megismer te t tük e világ jó és 
rossz oldalaival, — mer t a felvilágosultság ezt 
is fel tárja, i smere t len csábí tásokat és i smere t len 
vágyaka t és aspi rác iókat kelt a betű, — van-e 
biz tosí tékunk ar ra , hogy az a felvilágosítás egy-
út tal nem csak a r r a képesít i őt, hogy észre 
vegye a jót, hanem a r r a is, hogy észrevegye 
a ro sza t ? Van-e biz tosí tékunk arra , hogy a ket tő 
közül a jót válaszsza és ne a ro sza t ? A tudo-
mánynak mely szankciója, mely fo r rása van ezekre 
nézve? Es ezekre n é z v e , — c s e k é l y tudományom 
van ugyan, de másoktól sem hallot tam, hogy a 
t udomány szankciót nyúj tana . A val lásnak megvan 
a szankciója. A vallás Isten égisze alatt, a jövő 
élet boldogságának szankciójával viszi be az evan-
gél ium tanai t a népbe. Es ezekben megvan a 
szankció mind az önállóságra, mind a tiszta erkölcs 
megér tésére . A ki ezektől el a k a r térni, az lehet 
tudós, de a népeke t vezetni nem képes, vagy ha 
a népeket , vagy ezeknek némely ré tegei t talán ké-
pes is vezetni, az romlás ra fog vezetni. Hiszen lát juk 
— ós ezt nem megvetésképen mondom, — hogy az 
ú jabb tudomány a szocialisztikus tö rekvésekben 
maga e lárul ja azt ,hogy szüksége van az e rkö lcs tanra 

ós az e rkölcs tannak szankciójára . Azok a törekvések, 
melyek régebben csak a t udományos i roda lomban 
fejleszttettek, s a melyek ú jabban a szocializmus-
ban, sőt tisztán a tá rsada lmi tudományok egy 
részében fe j teget te tnek, ú j erkölcsi fo rmáka t ke-
resnek ós azon törik a fejőket, hogy azon törek-
véseket , a melyekben a tá rsada lmi viszonyok javí-
tásával a szocialisztikus viszonyok egészségesebbé, 
könnyebbé tételével a k a r n a k célt érni, milyen 
erkölcsi tényezők segítségével biztosítsák ? Minek 
tu la jdoní tha t juk az a l t ru izmusnak k i tűzésé t? Nem 
azon törekvés-e az, a melyet az evangél ium 
ezelőtt 2000 évvel sokkal s ikeresebben megol-
dott. Általában mondha t juk , ha jól é r t em az 
a l t ru ismust , hogy az azt kívánja, hogy magáról meg-
feledkezve, embe r t á r s a é rdeké t vegye az e m b e r 
ki indulási pont jául . Van-e szankciója vagy csak 
eszköze is eme tudománynak ? Nincs sehol a tu-
dósok könyveiben, fe j tegetéseiben ; ennek segélyé-
vel népeke t vezetni nem lehet. Az a l t ru izmus 
szép, de vakmerő dolog. Csődöt fog mondani , 
mer t nincs szankciója, s nincs eszköze a tudo-
mánynak annak keresztülvi te lére . Az a l t ru izmus 
azt kívánja , hogy feledkezzünk meg magunkró l 
és ember t á r sa ink é rdekei t vegyük ki indulási 
pontul . Az evangél ium sokkal te rmésze tesebb, 
sokkal n e m e s e b b ; azt m o n d j a : szeresd felebará-
todat, mint te magadat . Nem mondja , hogy meg-
öljem magam, csak azt kivánja, hogy úgy cse-
lekedjem és úgy gondolkozzam ember tá r samró l , 
a mint ón kívánom, hogy velem cse lekedjenek. 
Es ezt a sokkal kisebb m é r t é k ű követe lményt is 
ellátta a jövő élet ós az evangél ium minden 
biztosítékaival ós minden erkölcsi következményei-
vel. Es mit t apasz ta lunk? Kétezer éves küzde-
lem u tán nem mondha t juk , hogy ez a tan te l jes 
mér t ékben ura lkodik az emberek szivében, lel-
kében, s hogy kizárólagos út törője , indoka lenne 
cselekedete iknek. Mit kíván és remél t ehá t a tudo-
mány, hogy sokkal többet, az ember i természet te l 
nem anny i ra megegyezőt szankció nélkül való-
sítson meg ? Ez csak vergődés, ós minél jobban eről-
ködik, annál nagyobb lesz a csőd. Mi ide nem 
megyünk, mi m e g m a r a d u n k az evangél ium alap-
ján, ennek erkölcsi tanai t aka r juk bevinni a 
n é p b e ; ezzel beé r jük teljesen, ós annál nagyobb 
lesz győzelmünk, minél nagyobb e r e d m é n y e k e t 
é rünk el. Mi pro tes tánsok a népet az isteni 
tisztelet minden mozzanatában segítségül hívjuk. 
A cu ra pas tora l i snak feladata, hogy a nép min-
den ré tegében ós felfogásában összehozzuk, kibé-
kítsük, e l fogadtassuk az evangél ium tanait . Meg 
vagyok győződve, hogy irodalmi t á r su la tunk e r r e 
működése , a mikor egyfelől a tudományt ismerte t i 
külföldi mozgalmaiban úgy, mint belföldi kuta tása i -
ban, s másfelől népies kiadványaival visszatér, hol 



a tör ténelem, hol az erkölcsi pé ldákban azokhoz 
a felfogásokhoz, a melyekkel a nép rokonszenvez 
s a melyek a nép képzeletét , szívét megragad-
ják. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt állítom, hogy 
ezen a t é ren m ű k ö d h e t ü n k legsikeresebben. És 
ha a t udomány legújabb v ívmányai t és a szo-
cialisztikus mozga lmaknak minden — kétség-
telenül h u m á n u s — szempont ja i t is érvényesí teni 
aka r juk , akkor is oda ju tunk , hogy vissza kell 
t é rnünk az evangél iumhoz. 

Nem tagadom, én, ki annyi anyagi kérdés-
sel foglalkoztam az életben, a kinek hivatásom-
nál fogva a mater iá l is dolgokkal kell foglalkoz-
nom, érzem azt es az a r enge teg sok közügy, 
a melynek e lő reha ladása ez idő szer int gyönge 
kezeimre van bizva, annak minden nyomora, 
minden küzdelme, minden baja még inkább 
meggyőz a felől, hogy anyagi gondok között 
az élet nemesebb fe ladata inak megfelelni igen 
nehéz, és ezér t én egyházunkban is mindig 
a r r a tö rekedtem, hogy a k ikre a mi tudomá-
nyunk és annak te r jesz tése első so rban bizva 
van: pap ja inknak , t aná ra inknak anyagi el látásá-
ról minél jobban gondoskodjunk ; mert , igen tisz-
telt nagygyűlés, azt a tépelőclóst, melyet az 
élet gondja i előidéznek, azt a kísértést , a melyet 
az élet a szívbe becsepegtet , főleg a vezetők 
szivében á l landóvá tenni rendkívül veszélyes, s 
kátói jellem ós kr isz tusi l emondás kell ahhoz, 
hogy bajokkal küzdve, egész odaadással , tel jes 
ruganyossággal , egész lelki f r isseséggel és lelke-
sedéssel dolgozzék valaki . Ped ig csak ekkor lehet 
a népbe á tönteni valamit, ha a pap ós taní tó telje-
sen oda adja magá t szent h iva ta lának . Préd iká l ták , 
ma is hal lot tam azt a gyönyörű hasonlatot , a 
hol az evangél iumok beszélnek a liliomok ruház-
kodásáról ós a m a d a r a k táplálkozásáról . A min-
denha tó Is tennek nagy ha ta lmát aka r j a kifejezni ez 
a kép, ele nekünk ennek e l i smerése mellet t is, és a 
megnyugvásnak azon nagy mór téke mellett, melyet 
ebből mer í tünk , nem szabad megfe ledkeznünk 
arról, hogy e hasonla tot gyakran tévesen magya-
rázzák. Mind ez nem zár ja ki, hogy a liliom ked-
vező talaj nélkül el ne száradjon és a m a d á r eny-
hébb égalj alá ne költözzék, a hol élelmet talál. 
Ne feledkezzünk meg t ehá t papja inkról ós taná-
ra inkról ; mer t Isten h iva tása van ugyan náluk 
ós ők azon megnyugvást , a melyet e hasonla t 
kifejez, tel jes mér t ékben osztják, — se ne men jünk 
túl a hasonla t követelményein. A talaj t kell 
a lka lmassá tenni ós az éghajlatot , hogy a műkö-
dés egészen lelkes, s ikeres és odaadó legyen. 
Ép így kell t ö r ekednünk vezetőink szellemi 
sz ínvonalának emelésén is. Ezér t volt törekvésünk, 
az i rodalmi tá rsu la t csekély forrásai mellett is, 
nemcsak monográf iá t , folyó iratot, de magyar 

bibliai lexikont is kiadni . Én ezt rendkívül fontos-
nak t a r tom; mer t a biblia, mielőn ú j abb tudo-
mányos ku ta tása i t a pap ós t aná r rende lkezésé re 
bocsátja, oly lelkierőt, fel vi lágosodottságot ad annak , 
melylyel nem vetélkedik semmiféle tudomány e 
földön. De annak a magyaráza tnak sem a his-
tóriába, sem a geologiába, sem az a rkheologiába 
sem a többi tudományos kuta tásokba , sem a 
fejlődés tör téne tébe ütközni nem szabad. Ha az 
ember elmegy a t emplomba és felvilágosodott , 
s hall olyan históriai , geográfiai , arkheologiai 
bot lásokat , a melyek a t udomány mai al lasa 
szerint meg nem állanak, a k k o r elvész a ha tasa 
a szent beszédnek és a pap is sablonszerű leg 
morzsol ja le beszédét . De ha ott van a bibliai 
lexikon alapos, feldolgozott, magyarázó felvilágo-
sításával, ós abban a helyzetben van, hogy a 
tudomány színvonalán h i rde the t i a vallást, ez 
nagy dolog; mer t ott jő első sorban összeütkö-
zésbe a vallás a tudománynyal , a hol nem aka r 
vagy fél t udomás t venni a t udományos kuta-
tások eredményeiről . Nem kell félteni az evan-
gél iumot a tudományos kuta tásoktól ! Kiállta az már 
2000 esztendő kuta tásá t , s minél többet ku ta t juk 
eredeté t , keletkezését , annál felvi lágosodottabb, 
annál becsesebb, annál üdvösebb. Nem tagadom, 
nem zárkózhatom el azon aggodalmak, kételyek 
elől, a melyek főleg az utóbbi időben a protes-
tan t izmus terén ná lunk fe lmerül tek. Törvényeink-
ben lényeges vál tozások tör tén tek ós ezek, — nem 
tagadom, — a helyzetben lényeges vál tozásokat 
idéztek elő. Ezt ön tuda tosan ós büszkén mondom, 
mer t ezektől ón nem félek, hiszen régebben a 
p ro tes tan t i zmus küzdöt t azért , hogy a compelle 
i n t r a re a törvényekből töröltessék. Ma minden tal-
palat tnyi földet meg kell védelmezni, — minden 
lelket veszélyeztetve l á tha tunk ós ennek követ-
keztében ójet és napot egybe kell tenni azok 
megvédésére . Ez óriási nehéz feladat. De akár-
hogy erő l te t tük volna a törvényhozás i intéz-
kedéseket , ez elől ki nem t é r h e t t ü n k volna ; és 
én jobb szeretem, ha föld fölött folyik a harc, 
mint ha a láaknázta t ik . Azt mondják , csekély 
eszközeink vannak s az el lenség erős. Tagad-
hat lanul igaz. De ké rdem : csak a lelkiek-
ben, csak a p ro tes tan t i zmus te rén vagyunk-e 
így? Hiszen kérem, fölmívelésünk minden nap, 
minden órában küzd; véde lmeznünk kell szőlőin-
ket, burgonyánka t , e rdeinket , gabonánkat , s ezek 
miat t a legerősebb küzdelemben ' vagyunk. Nem 
tudjuk , hogy holnap reggel nem ú j fegyver-, ágyu-
ta lá lmányra ébredünk-e , a mely semmivé teszi 
mindazt , a mit edclig alkot tunk. A t á r sada lomban 
új ré tegek emelkednek fel, a melyekről edclig azt 
gondol tuk, hogy mozdulat lanok. Új vágyak, ú j szen-
vedélyek kele tkeznek. — Ott van az ipar és keres-



k e d e l e m n a g y t e r e ; — e g y ú j a b b t a l á l m á n y 
f e l f o r g a t j a m i n d a z t , a m i e d d i g f e n n á l l o t t , s 
h o l n a p ú j ó l a g ke l l k e z d e n i a k ü z d e l m e t . A n y a g i 
d o l g o k b a n a z é r t f e l a d j u k - e a k ü z d e l m e t ? N e m ! 
H a t e h á t a n y a g i a k b a n a k ü z d e l m e t f e n t a r t j u k , 
a k k o r az e v a n g é l i u m m e l l e t t i k ü z d e l m e t is foly-
t a s s u k . H a v a n k i t a r t á s u n k , h a v a n l e l k e s e d é s ü n k 
é s b á t o r s á g u n k a n y a g i é r d e k e i n k v é d e l m é r e — é s 
h o g y v a n , e n e m z e t j e l e n l e g i h e l y z e t e is b izo-
n y í t j a , — a k k o r ke l l l e n n i k i t a r t á s u n k n a k , e r ő n k -
n e k é s l e m o n d á s u n k n a k a r r a , h o g y a l e lk i k ü z -
d e l m e t f e l v e g y ü k r e g g e l t ő l e s t é l i g , e s t é t ő l r e g g e l i g . 
E s o t t , ho l n e m e r ő s z a k , n e m p e r s v á z i o , h a n e m 
a t e l j e s f e l v i l á g o s u l t s á g , p é l d a , é s z é s sz ív ú t j á n 
h ó d í t h a t u n k : — h ó d í t u n k i s ! É n , m é l y e n t. n a g y -
g y ű l é s , o l y a n h e l y e n á l lok , a m e l y n é k e m ez t a z 
ö n é r z e t e t b i z t o s í t j a . Ö n é r z e t t e l , b ü s z k é n m o n d o m 
el, h i s z e n h é t p ü s p ö k v e s z k ö r ü l ; D e b r e c e n l e v e g ő -
j é t s z í v o m , s a m a g y a r p r o t e s t a n t i z m u s f ó k u s á b a n 
v a g y o k . É n a b é k é s k ü z d e l m e t f e l v e s z e m , b á t r a n , 
h a t á r o z o t t a n é s b i z t o s r e m é n y n y e l a g y ő z e l e m -
b e n •— ü d v ö z l ö m a n a g y g y ű l é s t ! 

T Á R C A . 

A ház. 
(Folytatás.) 

II. 
A h á z v a l ó d i alapja. 

Mikor az okos építő házat akar építeni, legfőbb 
gondja az, hogy jó és biztos alapot vessen, mert azon 
nyugszik az egész épület, és ha az gyenge, a házon 
oly veszélyes repedések támadhatnak, hogy össze is omol-
hat. Ha pedig az építő nem csak okos, hanem istenfélő 
is, akkor nem elégszik meg azzal, hogy jó alapot vessen 
s a legerősebb követ válaszsza szegeletkőül, hanem az 
alapkő letételének óráját meg is ünnepli. A szentháromság 
nevében veszi fel vakoló kanalát és könyörög, hogy a 
háznak alapkövén Istennek oltalma és áldása legyen. Nem 
volna szabad ezt soha elmulasztanunk, mert házainknak, 
a mint már hallottuk, szállásoknak kell lenniök, melyeket 
az Ur készít minekünk, azután műhelyeknek, a melyekben 
az Úr velünk dolgozik, s végül tornácoknak, a melyeken 
át Isten égbe akar vezetni bennünket. Mily gazdag törté-
nete lehet egy háznak: s mily sokat beszélhetne a benne 
járó-kelőkről, a fájdalmakról és örömekről, az Isten áldá-
sáról és fenyítéséről, a szeretet áldozatáról, de egyszersmind 
a boldogságokról és fonákságokról is. Bizonyára ez leszi 
szükségessé, hogy már az alapkő letételénél imára kulcsol-
juk kezeinket s kérjük az Úrat, hogy áldja meg a ki- és 
bemenetelt, szentelje meg a fájdalmakat és örömeket, kösse 
össze a lakók szivét igaz szeretettel; és ha a házban a 
bűn hatalmat venne, legyen az Úr kegyelme abban még 
hatalmasabb. 

Ha tehát a ház felett vizsgálódunk, legelőször is ne 
a külső épületre gondoljunk, mely fából és kőből áll, 
hanem főként a lakók körére és az ő házi életök külön-
böző viszonyaira. Ezen értelemben házat alapítani, nagyon 
komoly és fontos dolog, és a ki arra törekszik, kell hogy 
minden igyekezetével a valódi alapot keresse, mert külön-
ben arra a szomorú tapasztalásra jut, hogy igaz az a 
közmondás, hogy aho l az alapból hiányzik valami, sohasem 
biztos abban a házban lakni. Mi hát az a biztos alap, 
a melyre házainkat alapítanunk kell ? A szentírás e kér-
désre a következő feleletet ad j a : »Más fundamentomot 
senki nem vethet azon kivül, a mely egyszer vettetett, 
mely a Jézus Krisztus.* (I. Kor. 3 : 11.) 

Pál apostol e szavakban az egész életet, minden 
viszonyaiban, mint külsőt és belsőt, mint időbelit és 
örökkévalót tartotta szem előtt. Az életnek csak egy szilárd 
alapja lehet, akarja mondani, melyre mi ideig- és örökké-
való jólétünket biztosan alapíthatjuk, s az a Jézus Krisztus. 
Mivel pedig az ő szavai az egész életre vonatkoznak, 
természetesen érvényesek azok annak minden viszonyaira, 
s egészen jogos, hogy azokat a házra és a házi életre 
is alkalmazzuk. 

A ház igaz alapja tehát a Krisztus. Más alapot 
senki nem vethet. Természetesen, nem úgy értjük ezt, 
mintha lehetetlen és kivihetetlen volna, hogy valaki a 
maga házát más alapra is ne építhetné. Hisz ez igen 
gyakori eset, s nem is kell messze mennünk, hogy olyan 
házakat találjunk, a melyeknek nem Jézus Krisztus az 
alapja. Pál szavainak az értelme az, hogy senki sem 
találhat házának erősebb és jobb alapot a Krisztusnál ;s a 
ki házát nem a Krisztusra alapította, az hosszabb, vagy 
rövidebb idő múlva tapasztalni fogja, hogy hasonlóvá lett 
ahoz az evangéliumi bolond emberhez, a ki házát fövényre 
építette. »Mert eljött az eső, eljött az árvíz, eljöttek a 
szelek; megütköztek a házba és elromlott és annak rom-
lása nagy lett. < (Máté 7 : 27.) 

De ezt manapság kevesen hiszik, kedves olvasók. 
Ma, ha az emberek házaikat be akarják rendezni, sok 
minden egyébre gondolnak, csak a Jézus Krisztusra nem. 
Sőt ha meggyőzni akarnánk őket a felől, hogy házuk 
egyedüli biztos alapja csak a Krisztus lehet, sokan talán 
nem is értenének meg bennünket és csodálkozva kérdez-
nék, hogy mi köze lehetne az Úr Jézus Krisztusnak a 
házassághoz, vagy a családi élet alapításához ? 

Lássuk csak az ilyen embereket közelebbről. Bizo-
nyára nem csekély számmal vannak köztük az olyanok, 
a kik épen nem tartják szükségesnek, hogy házuknak 
valami biztos alapot vessenek. Ha nősülnek és családot 
alapítanak, beszélnek szerencséről, melyre építeniök kell; 
hiszen — úgy vélekednek — minden csak attól függ, hogy 
az embernek szerencséje legyen. De mi az a szerencse? 
Bizonyára nehezen tudnák meghatározni e szó jelentését. 
A példabeszéd szerint »A szerencse és az üveg könnyen 
eltörik« ; a szerencse tehát semmi esetre sem biztos alap. 
a melyre a családi életet felépíteni lehetne. Az ilyen emberek 
helyesebben tennék, ha Őszintén elismernék, hogy sorsukat 



semmi biztos alapra sem fektették. Családi életet alapítani 
pedig valóban nagyon komoly dolog. Mily sok szerencsét-
lenség szülőanyjává lesz az olyan házasság, a melyet 
könnyelműen kötöttek meg! Nem kell az embernek pró-
fétának lennie, hogy megjósolja, hogy az ilyen házasság 
a legtöbbszőr szegénységgel, nyomorral, házi békétlenség-
gel, ha ugyan nem kétségbeeséssel fog végződni. Még 
roszabbul áll a dolog az olyan házasságoknál, a melyek-
nek van ugyan alapjuk, de olyan, hogy szégyelniök kellene 
a házastársaknak, ha ugyan még tudják, hogy mi az a 
szégyen. Testi vágy, érzékiség képezi az alapját az ilyen 
házasságoknak. Az ilyen emberek csak azért házasodnak, 
mert hát az embernek házasodnia kell, s az esküvő napja 
a legjobb esetben is csak a bűnbánás napja reájok nézve. 
De ha az ilyen házasok még erre sem gondolnak, akkor 
családi és házi életüket Isten jótetszése és áldása soha 
sem fogja kisérni. Az ilyenekre illenek azután az írásnak 
eme szavai : »Az Urnák átka van a gonosznak házán ; 
de az igazaknak lakhelyét megáldja.* 

Sokan vannak, a kik, mikor családi életüket meg 
akarják alapítani, egyáltalán nem törődnek azzal, hogy 
mire is alapítják azt; de talán többen vannak az olyanok, 
a kik megengedik ugyan, hogy a háznak alapra van szük-
sége, de úgy vélekednek, hogy az alap nem lehet a 
Krisztus, hanem egészen más egyebek. — Ha kérdezzük, 
hogy mi'? — ezer meg ezer esetben ez a felelet : pénz 
és pénz ! Csak a kinek van valamije, — mondják az ilyen 
emberek, — az alapíthat nyugodtan családot. Gazdagság, 
vagy legalább is jó élhetés képezi a háznak biztos alap-
ját. •— Az ilyen felfogásnak azután az a szomorú követ-
kezménye, hogy sokan csak pénzért házasodnak. Mennyije 
van a f é r f i n a k ? — m i t hoz a nő ? ez a legfontosabb kér-
dés; a mi pedig valójában nem más, mint kereskedés, 
melyet az ember a saját személyével tíz. Az ember eladja 
magát és földi boldogságát nagyobb, vagy kisebb összegért. 
Odáig jutottunk e tekintetben ma már, hogy újságokban 
ajánlgatják, több-kevesebb ezrekért magukat az emberek, 
vagy pedig házasságközvetítők által csereberélik magukat. 
Szégyenletes dolog, hogy rabszolgavásárok vannak, a hol 
az embereket, mint árúcikkeket kínálgatják s elárverezik. 
De hát az ilyen szerencsétlenek csak a kényszerűségnek 
engednek s akaratuk ellen mennek a vásárra. Annál szé-
gyenletesebb és utálatosabb tehát, ha még a keresztyének 
közt is akadnak emberek, á kik maguk magukat hurcol-
ják a vásárra, csak azért, mert úgy vélekednek, hogy a 
háznak legbiztosabb alapja a pénz és a vagyon. A tőké-
nek van ugyan kamatja, de az még nem ad boldogságot 
a házas életben. Igaz-e az, hogy minél gazdagabb vala-
mely ház, annál szerencsésebb is ? Nem szükséges mesz-
szire mennünk, hogy ennek az állításnak az alaptalanságát 
kimutassuk. — Nem jó az olyan házban lakni, a hol 
van ugyan kenyér, de a szeretet, az egyetértés és meg-
elégedés meg hiányzik. Mit használ, ha a fiók tele van 
is pénzzel, ha nincs a szívben öröm és béke? A kincs, 
a melybe az ember bizalmát helyezte, elfogy, mivel az 
ilyen ember, ha van is valamije, ahhoz nem szerez, csak 

sokat költ; vagy mivel az asszony, azzal, a mit hoz, nem 
tud gazdálkodni, — s utoljára is keserű csalódással isme-
rik be, hogy az alap, a melyre házaikat építették, nem 
volt az igazi. 

(Folyt, köv.) Keresztesi Samu. 

B E L F Ö L D . 
A felső-baranyai református egyházmegye 

közgyűlése. 
Egyházmegyénk f. évi aug. 22. és 23-ik napjain 

tartotta évi rendes közgyűlését, a melynek kiváló érdeket 
kölcsönzött az a körülmény, hogy ez alkalommal volt 
szerencsénk körünkben üdvözölhetni új gondnokunkat, 
Ádám András kúriai biró urat. 

Gondnok urunk a gyűlést jóval megelőzve, már 
korábban ellátogatott egyházmegyénkbe, hogy magát az 
egyházmegye speciális viszonyai felől tájékoztassa s a 
fontosabb ügyeket megbeszélje. Már augusztus 18-án 
este megérkezett körünkbe. Szentlőrinczen az esperes s a 
két főjegyző vártak reá s ez estét Benkő Gyula világi 
főjegyző vendégszerető házánál töltöttük el. — Szomba-
ton Morvay Ferenc e. m. főjegyzőt lisztelte meg látoga-
tásával, hol már az ügyek megbeszélése is előkerült. Az 
nap este, programm szerint, ismét Benkő úr fogadta a 
társaságot vendégül; vasárnap pedig Baranya-Sellyére 
utaztunk, hol gondnok úr Fazekas Sándor vil. tanács-
birót s helyettes gondnokot kívánta meglátogatni. Este 
felé a közel Kis-Csány-Oszróba mentünk át, hol a hatá-
ron a buzgó református jegyző lovas legényekkel fogadta 
s lelkes szavakkal üdvözölte az új gondnokot. Ez este a 
kis-csány-oszrói iskolai ügy megbeszélésével tölt el, a 
mely ügy a szorosan összeépült, két politikai, de egy egy-
házközség híveit a leghevesebb izgalomban tartja, s a 
melynek kimenetele előre meg se mondható. 

Hétfőn délre már a gyűlés helyén, Harkányban 
voltunk, hova már érkezni kezdettek az érdeklődők s tőké-
pen azok, a kik egy, vagy más bizottság tagjai gyanánt 
már e ' n a p is el voltak foglalva, Este felé nagy tanács-
kozmány tartatott, mely a főbb ügyekben igyekezett meg-
állapodásra jutni. Ez üléseken gondnok úr is, — szerinte 
mint vendég — részt vett s bölcs tanácsaival nem egy 
ügyet terelt megfelelő mederbe. 

Aug 22-én, reggel 9 órakor, nagyszámú érdeklődők 
részvételével vette kezdetét a közgyűlés. Az alakulás után 
mindjárt a szavazatbontó bizottság jegyzőkönyve olvas-
tatott fel. melyből megtudtuk, hogy az elrendelt szavazás-
nál 63 érvényes szavazat érkezett be. Ebből Ádám András 
35, Hegedűs Sándor 18, gróf Tisza István 6 szavazatot, 
s még négyen 1—1 szavazatot nyertek. így tehát az 
első szavazásnál — mí nálunk ritkaság — már el volt 
döntve a kérdés, s ez eredményt a közgyűlés lelkes éljen-
zéssel vette tudomásul. 

Nyomban küldöttség indíttatott Gondnok úrhoz, mely 
őt a gyűlésbe meghívja. Megjelenvén a gyűlésteremben, 
harsány éljenzés fogadta a láthatólag meghatott gondnokot, 
kit esperes úr rövid, de meleg üdvözlet után az eskü-
letételére híván föl, azt a gyűlés szine előtt letette. 

Az eskü letétele után egyszerű, mesterkéletlen sza-
vakkal kijelentette, hogy ő a szavaknak nem, hanem a 
tetteknek embere. Nem kereste, nem is várta a megtisz-
teltetést, s mikor értesült róla, hogy a bizodalom őt tisz-
telte meg, sokáig töprengett a felett: elfogadja-e az t? 



Számot vetett a helyzettel, tehetségeivel; de másrészről 
a megtiszteltetés nagyságával is, melyben részesült. Azt 
tartja, hogy minden hű egyháztagnak kötelessége oda 
állani, hova a közbizodalom szólítja. S mert Ő a munka 
és kötelesség embere, s a reform, egyház szeretete kiolt-
hatatlanul él lelkeben: nem habozhatott abban, hogy a 
munkára vesse kezeit, s idejét, erejét oda szentelje az 
egyházmegye javára, hova munkálni a megtisztelő biza-
lom szólította. »Azt gondolom —így fejezi be egyébként 
is eszmékben gazdag beszédét — ne is töltsük üres 
beszéddel a drága időt, hanem most is fogjunk ahhoz, a 
mire hivattunk, — a munkához*. 

A közgyűlés ezután még köszönetet szavazván a 
h. gondnokságot viselt Fazekas Sándor vil. tan. bírónak, 
hozzáfogott az ügyek tárgyalásához. Az ügyek alaposan 
előre levén készítve, a nehezebb dolgokra az előző napon 
tartott tanácskozáson létesült megállapodások nyomán oly 
gyorsan haladt a gyűlés, hogy estére a 72 számból álló 
tárgysorozat, egy lényegesebb pont kivételével, teljesen 
letárgyaltatott. 

A mi a nevezetesebb ügyeket illeti: 
Az esperesi jelentés, mely előre kinyomatván, közzé-

tétetett, felolvasottnak tekintetett. Ebből tudjuk, hogy hí-
veink összes állami adója: 131,024 frt 7 kr. Gyülekeze-
teink teljes lélekszáma: 28,426. — Az egyházi adót fize-
tők száma: 21,732. Ezek közül adót fizetni képtelen: 
1012. Azok száma, kiknek állami adója 10 frton alul 
m a r a d : 2014. Ezek 16,958 frt 81 kr. egyházi adóterhet 
viselnek. Legkisebb teher : 1 frt. Legnagyobb 36 frt 50 kr. 
— Az egyházfentartás terhe : 76,163 ; az iskoláé 26,492 frt 
s így összesen: 102,655 frt. Ebből tisztán a hívekre kive-
tett teher 86,248 frt, mely az állami adónak 65'25 %-a. 
Az esperesi jelentés különben az egész egyházmegyei 
közigazgatás és egyházi élet hü képét tárja fel. 

A jelentés kapcsán az egyházmegyei közgyűlés 
következő határozatokat hozta (csak a jelentősebbeket 
véve föl): 

A másfelekezetüek (s kitértek) gyermekeinek iskolai 
megadóztatása ellen sűrűen felmerült panaszok orvoslása 
céljából az egyházmegyei közgyűlés részletesen megszabja, 
hogy a »Jelentő ív« alapján megállapított tanítói jövede-
lem 2/3- a vétessék fel tisztán tanítói fizetésül. Ehhez 
adatván a tisztán iskolai dologi kiadások, az lesz az összeg, 
mely a tanulók számával elosztatván, a más felekezetűek 
iskolafentartási hozzájárulásának összegét adja, mely azon-
ban a 12 frtot meg nemhaladhatja. Két vagy több gyermek 
után ugyanazon szülők a megállapított összeget egészében 
csak egy gyermek, a többi után pedig fél-fél arányban 
fizetendik. A minden apró részletre kiterjedő határozat 
— külön lenyomatban — VKO. minisztériummal s a köz-
igazgatási hatóságokkal közöltetni is fog. E határozat, 
hiszszük, minden esetleges visszaéléseknek, úgy másrészről 
a többé-kevésbé jogosult panaszoknak s már a sajtóba 
is átplántált herce-hurcának véget vetend. 

A közgyűlés felkéri az egyházkerületet, hogy az 
egyházi törvénynek, konventi s kerületi azon határozatok-
nak, hogy a tanítók esperesi elbocsátó levél nélkül — 
s kivált időközben — be nem állíthatók, érvényt szerezni 
s ezzel, a tanügy kárára uralkodó szokássá lett tanító-
elszerzéseknek véget vetni méltóztassék. • 

Egy pár, Somogyvármegyébe kebelezett egyházunk-
ban a törvényhatóság pénzbüntetés terhe alatt tiltotta el 
az iskolás gyermekeknek a temetkezéseknél való segédke-
zését. Egyházmegyénk utasította a tanítókat, hogy az 
idevonatkozó 1896. évi 33,645 sz. miniszteri rendelet 
értelmében járjanak el; egyúttal azonban megkeresi az 
egyházker. közgyűlést, hogy a nevezett törvényhatóság hatá-

rozatának érvényen kivül helyezése céljából a szükséges 
lépéseket illető helyen megtenni méltóztassék. 

A pécsi elemi iskolákba járó ref. gyermekek vallás-
tanítására való felügyelettel a szigetvidéki körfelügyelőség 
bízatott meg. 

Iskoláink községivé, illetve államivá tétele végett 
több izben tétetvén egyezségi kísérletek, a közgyűlés 
kimondja ugyan, hogy a felekezeti jelleget megtartani 
óhajt ja s megváltoztatását csak fontos okokból engedélyezi; 
mégis azt, hogy e tárgyban előleges egyezkedések történ-
jenek, nem tiltja, már azért sem, mert ezek képezik a 
kérés teljesítésének vagy megtagadásának alapjait. 

Az esperesi jelentésben évek óta előfordul az, hogy 
sokhelyt a hétköznapi istentiszteleteket nem mindennap 
tartják meg, sőt hogy vasárnap délutánonként is néhol 
csak imákat tartanak. Gondnok úr indítványára e tárgy-
ban szigorú határozat hozatott, mely az egyházi belső 
hivatalnokokat kötelességeik pontos teljesítésére utasítja. 

A scontro során a vasárnap kellő megünneplése 
és az erkölcsiséget veszélyeztető játszóházak bezáratása 
végett felkéri esperes urat, hogy ismételten keresse meg 
a közigazgatási hatóságokat, s ha ennek sikere nem lenne, 
úgy főt. Püspök úr utján indokolt kérelemmel a belügy-
minisztériumot keresse meg. 

Élénk érdeklődést, sőt megdöbbenést keltett az a 
tény, hogy Baranya vármegye árvaházában, mely az 
árvatár tartalék-alapjából alapíttatott, s melynek vezetése 
— közbevetett felebbezés dacára — külföldi apácákra 
bízatott, az ott levő 2 református gyermek a ref. lelkész 
vallásos oktatása elől elvonatott, s mint előre jósoltuk, 
az oda került nem r. katholikus árvák felekezeteikre 
nézve örökre elvesznek, s így felekezetünk gyermekeit a 
saját pénzünkön neveltetjük r. katholikusokká. Az apácák 
annyira vérszemet kaptak, hogy az intézet vezetéséről 
lemondással fenyegetőztek, arra az esetre, ha a növen-
dékeket vallás-oktatásra kibocsátani kényszeríttetnek, s e 
fenyegetés elől a vármegye meghátrált. A közgyűlés erélyes 
határozatban kelt ki e visszaélés ellen s utasította espe-
rest és a jegyzői kart, hogy átirattal keresse meg a vár-
megye közönségét; kérje a visszaélés megszüntetését és 
az apácák elbocsátásával az árvaháznak világi gondnok 
vezetése alá helyezését, s ha e kérés kedvezőtlenül intéz-
tetnék el, a vármegye határozatát felebbezzék meg a bel-
ügyminisztériumhoz. Igazán hallatlan, hogy a XIX. század 
végén még ilyen, középkorba illő dolgok történhetnek. — 
Loyola szelleme visszajő t a l án? ! 

Viszló új papi díjlevele, melyet az egyházi elnöksé-
gek ideiglenesen megerősíttettek, a presbitérium által csa-
tolt értelmezés érvényre emelésével erősíttetett meg. Új 
nyomon jár annyiban, hogy fix fizetést állapít meg, és a 
vagyon-aránylagos adózás t— legalább részben — életbe 
lépteti. 

Egyházkerületi képviselőkül, titkos szavazással Fejes 
Sándor papi-, s Pakuszi Gyula világi tanácsbirák válasz-
tattak meg. A számvevőszék tagjaiul pedig : Nagy Imre, 
Sógor Endre, Szalai Ferenc rendes- és Szőllősi Antal 
póttagul. 

Az újonnan választott lelkészek, Bosznai Sándor 
mindszent-bogádi, valamint Lukácsi Imre viszlói. állásuk-
ban megerősíttettek. 

A nagyszámú segélykérvények elintézése után a 
lelkész-testület jegyzőkönyve következett, mely testület 
alatt a lelkészi gyámintézet tagjai értendők. — Tudva-
levőleg ez intézet zárttá alakult, s 1896 óta új tagokat 
fel nem vesz, hanem a fond perdu alapján segélyezi meg-
levő és leendő özvegyeit. Ezek nyilvántartását az egyház-
megye megengedte, illetve elrendelte és ez, a »normál-



költségvetés«-nek nevezett munkálattal szemben, a tagokra 
hasznos és szükséges. A revízió ideje közéig s a követ 
kezés az ellenzőknek adott igazat. Véleményünk szerint, 
s ezt már szakértői számítás alá merjük bocsájtani, semmi 
ok nincs — mert jog nem is volt soha — arra, hogy 
az özvegyek részére alapszabályszerűleg biztosított 120 frt. 
összeg V3-dal alászállíttassék. 

Az egyházi értekezletek jegyzőkönyveiből közérdekübb 
tárgy az, a mi úgy a Siklós- mint a Sellyevidéki érte-
kezletet egyformán foglalkoztatta, s mely azt, a tűrhetet-
len állapotot tárta föl, hogy elaggott s magukkal tehetet-
len lelkészeink közül — milyen több is van — kettő 
van káplán nélkül, pedig minden egyházi funkció teljesí-
tésénél másokra szorulnak, s előállott az az anomália, 
hogy lelkészek és tanítók sorra rendeltetnek oda, s a 
tanítók — még a saját tanítója is — napidíjat húznak 
a fuvardíjon kívül. így nemcsak sok költségbe, de még 
több kellemetlenségbe kerül a helyettesítés és keserű az 
a kenyér, mely arra volna hivatva, hogy a nyugalom 
kenyere legyen. Kár, hogy a fiatal előadó e kérdés iránt 
nem tudott annyira érdeklődni, mint érdemelte volna. 
Kár, hogy az egyházmegye közgyűlése is óvakodott han-
got adni annak, a mi pedig a baranyai papságnál köz-
hangulatot képez, hogy t. i. a tanító káplánságok — az 
agg lelkészekre való hivatkozással — szüntettessenek be, 
s a vallásoktatói állások is rendszeresíttessenek. Míg 
magukra hagyott, tehetetlen öregeink miatt egyes egyhá-
zak vallás-erkölcsi érdekei veszélyeztetnek, addig nem 
lehet a legtöbbnyire kényelmi szempontból kreált tanító-
káplánságokat előtérbe helyezni. A káplánok viszonyát 
legutoljára rendezett szabályzat szerint a mi kerületünkbe 
minden bekebelezett káplán — tehát az egyetemi hall-
gató, vallásoktató stb. is — akkor és oda köteles menni, 
a mikor és a hová rendelik, s ha nem megy. , elmehet. 
A szükség parancsszava követeli, hogy ez érvényes sza-
bályt teljes szigorral alkalmazzuk. Tehetetlen öregeinket 
nem évekig, de egy hónapra sem szabad káplán nélkül 
hagyni. Ezek az elsők, azután jöhet a többi, a mint a 
szükség kívánja s a lehetőség engedi. Ha ez így nincs, 
a segédlelkészi intézménynek nincs jogosultsága. Óhaj-
tanok, ha ezt a kerületen is komoly figyelemre méltatnák. 

A sellyei értekezlet módozatot dolgozott ki a mult 
évi fizetés-könnyítés rendszeres és egyöntetű életbelépte-
tésére. A közgyűlés azzal siklott el e kérdés felett, hogy 
azt a hivatkozott határozat kötelezővé nem tette s így 
módozataira kiterjeszkedni felesleges.— Jó, csak nagyobb 
baj ne származzék belőle! 

Az egyházmegye stipendiumát három jeles tanuló 
közül a kecskeméti főgimnáziumban tanuló Horváth Kál-
mán nyerte el. 

Pécsnek megengedtetett, hogy közalapjárulékát 5 évre 
fix összegben fizethesse. — Dencsházának iskolája álla-
mosítása, illetve községivé tétele nem engedtetett meg, mert 
előnyeit kimutatni meg sem kisérlette; a bemutatott szer-
ződés pedig inkább saját híveink megterheltetésére nyújt 
következtetést. — A külső-somogyi egyházmegye elkéset-
ten beküldött határozata felett — a kongrua-ügyben — 
a gyűlés napirendre tért. 

Pécsett és Siklóson a középiskolába járó ref. nö-
vendékek vallásos oktatása ^kielégítő. Mégis, Pécsett, az 
intézetek nagy száma s a gyermekek szétszórtsága kívá-
natossá tenné, ha a konvent a vallásos oktatás intenzi-
vebbé tétele szempontjából különösebb figyelemben részel-
tetné. 

Bisse elavult tanítói díjlevelét, — melyben a déli 
harangozás is a tanító kötelessége, s díjlevélileg biztosítva 
van, hogy »a halotti torra, ebédre vagy vacsorára meg-

hívatik« — újjal kivánja felcserélni, még pedig teljesen 
készpénzre változtatva. A szegény községet, melyet a 
filloxeravész még szegényebbé tett, utasította az egyház-
megye, hogy kisértse meg: vagy államsegély kieszközlé-
sét, vagy tárgyaljon a neki már felajánlott államosítás iránt, 
mely ha valahol, itt igazán indokolt. 

A páprádi lelkész-állomás felállítása elhalasztatott 
addig, mig a most 20 ezer forintot tevő tőke annyira nő, 
hogy egy teljesen rendezett fizetésű állomást lehet létesí-
teni. Ehhez — hozzáadva 45 hold évi bérletét — már 
nem sok idő kell. 

A gordisai iskolának községivé változtatása, a pres-
bitérium egyszerű előterjesztésére, engedélyeztetett, noha 
e felől az egyházközség meg sem kérdeztetett. Prece-
densekre hivatkoznak, s valóban, ez a kérdés ez ideig 
mellőztetett. Különösnek találjuk azonban, hogy ha adós-
ságot csinálni, cserélni, ingatlant venni vagy eladni a 
gyülekezel tudta nélkül egy talpalatínyit sem lehet: ugyan-
ekkor a legdrágább tulajdon, a felekezeti jelleg megváltoz-
tatása felett a presbitérium, a közönség beleegyezése nél-
kül rendelkezzék. 

Ezek voltak a közgyűlés közérdekű tárgyai. Azután 
a törvényszéki ügyek jötlek, közte 5 fegyelmi ügy belső 
hivatalnokok ellen, s négy lelkész feddésre, egy tanító 
pénzbirságra Ítéltetett. Hogy az ítélet túlszigorú nem volt, 
legjobban mutatja az, hogy a panaszlottak mind megnyugod-
tak benne, s három feddés végre is hajtatott, a mi elég 
izgalmas, sőt kinos látvány volt a nagy közönség előtt. 
Egy ügynél, mint ügyész, a pesti ügyész volt delegálva, 
a ki tisztét nemcsak lelkiismeretes komolysággal, de hatá-
sosan és szépen végezte. 

A sokat zaklatott oldi lelkészt a bíróság a vád és 
következményei terhe alól felmentette. 

A közigazgatási biróság a kis-csány-osztrói híveket 
jelenlegi tanítójuk részére, a díjlevélileg biztosított évi 
fizetés teljes kiszolgáltatására kötelezte, kivéve mégis azok 
tandíját, a kik a felállítandó második iskolába fognak járni. 

Ezzel végzem is hosszúra nyúlt tudósításomat. — 
Azonban ezt nem tehetem a nélkül, hogy meg ne emlé-
kezzem arról a kedvező benyomásról, melyet ároni család-
ból származott gondnokunk a közgyűlés minden tagjainál 
eszközölt. Mély belátása, fáradhatlan munkássága, vallás-
és egyházszeretete kezesség nekünk arra, hogy vihartól 
hányatott hajónk tapasztalt és gondos kormányos kezébe 
jutott, s az az édes érzés tölti el keblünket, hogy válasz-
tásunk szerencsés volt. 

Nagyváty. Morvay Ferencz, 
egyhm. főjegyző. 

A bányai ev. egyházkerület közgyűlése. 
A bányai ág. h. ev. egyházkerület — a mint már 

mult számunkban jeleztük — e hó 13—15. napjain tar-
totta évi rendes közgyűlését Budapesten, Zsilinszky Mihály 
államtitkár, ker. felügyelő és Sárkány Sámuel püspök 
elnöklete alatt. 

A közgyűlést megnyitó beszédében Zsilinszky Mihály 
említette, hogy már tavaly, a mikor a felügyelői széket 
a kerület bizalmából elfoglalta, rámutatott az ev. egyház-
nak súlyos helyzetére; kifejtette azokat az elveket, a melyek 
szerinte az egyházakat kell hogy vezéreljék. Most itt az 
ideje, hogy azon helyeselt elveknek az életbe való átül-
tetéséről gondoskodjunk. Nézete szerint, »e nehéz hely-
zetből csak úgy fogunk kibontakozhatni, ha a belső egy-
házi élet erőforrásait önmagunkban keressük«. Azt gondolom, 
— úgymond — abban mindnyájan egyetértünk, hogy a 



régi hitbuzgóság apad. az egyházi kötelékek lazulnak, a 
népek erkölcse pedig, mely minden ország legbiztosabb 
támaszát és talpkövét képezi, romlásnak indult. Bölcs 
államférfiak keresik az ijesztő jelenségeknek nemcsak az 
okait, hanem orvosszerét is, mert érzik, hogy ezen az 
úton az emberiség nagy válság felé rohan . . . A nép leg-
természetesebb és legmegbízhatóbb vezéreinek, az egyházi 
elüljáróknak a tekintélye és befolyása csökken; az áldo-
zatkészség apadóban van. Az alkoholizmus háborítlanul 
folytatja romboló munkáját ; a vadházasságok szaporod-
nak, s az anyagi érdekek túlságos ápolása mellett háttérbe 
szorulnak mindenütt az ethikai érdekek, a minek végzetes 
következményeit már mindenütt érezzük. Fájdalmas a 
dologban az, hogy a világi törvény nem jön segítségünkre, 
hogy e bajokat orvosoljuk. Mi tehát a teendő? Sokan, 
az államsegélytől várják a bajok megszüntetését; szóló 
azonban azt hiszi, hogy »a bajok gyökeres megszünteté-
sét csak egy fogja eszközölni: a komoly, céltudatos és 
tervszerű evangéliumi munka. Bele kell markolni a bajok 
tömkelegébe s az ethikai érzés élénkítésébe bele kell vonni 
az összes tényezőket, lassan és fokozatosan; a lelkészeknek 
bele kell nyúlniok a közélet minden olyan mozgalmába, 
a melyek a nép vallás-erkölcsi életét érintik. Örömmel 
látja különben, hogy némely helyütt egyesek a belmisz-
sziőnak lelkes ápolásával erélyesen hozzáláttak már a 
dologhoz, de a munkának, ha eredményeket akar elérni, 
okvetlenül egyetemesnek kell lennie«. A felügyelő aztán 
a gyűlés végén egy javaslatot tett, a mely szerint egy 
szabályrendelet volna kidolgozandó arra nézve, hogy az 
esperesek az egyházakat rövid időközönként meglátogas-
sák s a belmisszió munkája különféle módozatainak életbe-
lépését előmozdítsák, illetve azt ellenőrizzék. — A beszédet 
általános helyesléssel fogadta a közgyűlés, s egy ily 
irányú szabályrendelet kidolgozására bizottságot küldött ki. 

A megnyitó beszéd után Sárkány püspök olvasta 
fel évi jelentését. Fájdalommal emlékezett meg br. Bad-
vánszky Jánosnak, a bányaker. gyámintézeti elnöknek s 
Radó Kálmánnak, a dunántúli ev. egyházkerület felügyelő-
jének váratlan haláláról, kiknek emlékét a közgyűlés 
jegyzőkönyvileg örökítette meg. Örömmel jelzi a püspök, 
hogy az egyházpolitikai törvények életbeléptetése nem igen 
okoz kárt az ev. egyházunk. (Zárjel között legyen mondva, 
a püspök úrnak ezt a jelentését nem értjük. A mennyire 
mi az egyes lelkészek és esperesek jelentését figyelemmel 
kisérjük, mindenünnen csak panaszokat hallunk, a melyek 
szerint az egyházpolitikai törvények életbelépése óta a 
gyermekek vallására vonatkozó szerződéskötések egyhá-
zunkra nézve hátrányosan ütnek ki s hogy az áttérések 
dolgában is e hátrány mulatkozik, — s mégis a jelen-
tés szerint az említett törvények nem okoznak ká r t ! 
Ki téved i t t? Vagy miért mondják, hogy hátrányos, ha 
nem az ? Mindenesetre helyes volna több világosságot 
deríteni e fontos dologra!) Jelenti továbbá a püspök, hogy 
a horvátországi ev. egyházak a bán útján megkerestettek 
arra nézve, hogy nyilatkozzanak, vájjon a bács-szerémi 
esperességhez akarnak-e csatlakozni, vagy önálló esperes-
séget akarnak-e alkotni; mire nézve az említett egyházak 
oda nyilatkoztak, hogy külön esperességet óhajtanak szer-
vezni, a mely a bányakerülethez tartoznék. Az ügy 
további foganatosítás végett az egyetemes közgyűlés-
hez terjesztetik, elfogadtatván a tiszai ev. egyházkerületnek 
amaz indítványa, hogy azok az egyházak, a hol ág. evan-
gélikus és református hívek együtt szervezkedtek, — mint 
pl. Zágrábban — egyesült prot. egyházakként szervezked-
hessenek. — Jelenti a püspök, hogy a túróci egyházmegye 
most már rendesen megválasztott elnökséggel bir, Morhács 
Márton esperes és Bula Máté esp. felügyelő személyében, 

a kik a gyűlésen is szerepeltek. Az aszódi kerületi leány-
nevelő intézetről jelenti, hogy az egész buzgósággal mű-
ködik s dicséretreméltó módon felel meg a beléje vetett 
reményeknek. A gyűlésen ezzel kapcsolatban elhatározták, 
hogy ez intézetben a háztartási tanfolyamot szervezik. 

A budapesti magyar ev. egyház még a mult évben 
a kerülethez vitte a pesti ev. egyházak egyesítésére 
vonatkozó s az egyházaknál meghiusult tervét, mely 
ügynek elbírálására a kerület bizottságot küldött ki. — 
A Baldácsy-alapítványi bizottság elnökévé Fabinyi Theo-
filt választották- meg; a tanügyi bizottság elnökévé pedig 
dr. Wágner Géza felügyelőt. Az egyetemes gyűlésre kikül-
dendő követekül Podmaniczky Géza bárót, dr. Králik 
Lajost, Haviár Dánielt, Hász Antalt, Podmaniczky Gyula 
bárót és Csipkay Károlyt. 

A szarvasi tanítóképezde kérdését, Benke Gyula, 
igazgató lelkes szavai után akként oldották meg, hogy 
a kerület, fennállását biztosítandó — 2000 frt évi segélyt 
szavazott meg részére. Fabinyi Theofil indítványára fel-
szólítják még a keiületbeli egyházmegyéket, hogy ado-
mányaikkal járuljanak ezen ev. tanítóképző méltó fejlesz-
téséhez. 

Tárgyaltatott továbbá a tiszakerületnek két rend-
beli határozati javaslata, a melyek szerint: kerestessék 
meg a kormány az iránt, hogy a budapesti egyetemen 
államköltségen egy prot. theologiai fakultás szerveztessék; 
s másodszor: kerestessék meg a kormány az iránt, hogy 
az ev. egyháznak állami dotációját emelje fel. Mindkettőre 
nézve a tiszai egyházkerület beható határozati javaslatot 
dolgozott ki s azt a többi kerületekkel is közölte. (Az 
elnökségnél nyomtatásban megszerezhető). Hivatkozik benne 
a jogviszonosságra, a szükségre s méltányosságra és ada-
tokkal igazolja az ev. egyháznak nagy áldozathozatalát 
az iskolai ügyre nézve. Az ev. egyház az állami dotáció 
felemelése tekintetében már 1895-ben egy alaposan megin-
dokolt kérvényt intézett kormányhoz, de az eredményre 
nem vezetett; mostani javaslatában e kérvénynek elinté-
zését sürgeti. Mindkét javaslatát a tiszai kerületnek el-
fogadta a gyűlés s további intézkedés végett az egye-
temes közgyűléshez terjeszti. A javaslatok kimutatják, 
hogy az ev. egyház 3 millió 111 ezer forintot ad 
ki évenként s ennek felét az iskolák — tehát az állam 
magasabb érdekeit szolgáló intézmények, a miknek ter-
heit különben Ő volna köteles viselni — nyelik el s össz-
kiadásainak legfeljebb 12°/0-á.t viseli az állam; s mig 
Ausztriában az evangélikus egyház olyan mértékben se-
gélyeztetik, hogy minden egyes tagjára 24 kr. államsegély 
esik. nálunk már csak legfeljebb 7 kr. 

Élénk vitát s azt lehet mondani közmegbotránko-
zást keltett a túróci egyházmegyének azon kérelme, hogy 
ügyrendjének tárgyalási s jegyzőkönyvi nyelve kizárólag 
tót legyen. Különösen Vanovics, a turóci egyház felügyelője 
kardoskodott e mellett, azzal indokolván a javaslatot, hogy 
különben a gyűléseket nem lehet megtartani, mert ha 
valaki magyarul szólal fel azokon, azt lehurrogják stb. 
A kerületi közgyűlés zajos helyesléssel magáévá tette a 
jogügyi bizottság javaslatát, a mely szerint a turóczi 
egyházmegye bármely tagjának joga van ugyan akár 
anyanyelvén, akár magyar nyelven résztvenni a tárgya-
lásokon, de a hivatalos nyelv csakis a magyar lehet. 

Érdekes javaslatot terjesztett be az arad-békési 
esperesség egy létesítendő »prot. szövetkezeti biztosító 
társulat« ügyében. E javaslatot Ábray Károly dolgozta ki 
s benne kiemeli, hogy milyen óriási jövedelmük van a 
legtöbbnyire külföldi biztosító részvénytársaságoknak, és 
hogy ennek a jövedelemnek egy jelentékeny része a prot. 
hívek, illetve egyházak kezében maradhatna, ha maguk 



közt egy kölcsönös, szövetkezeti alapon álló biztosító tár-
sulatot szerveznének, a melynek tagjai lennének (100— 
200 frt részvény aláírással) az egyes egyházak, munkásai 
a papok s tanítók stb. Kimutatja, hogy lassanként, a köte-
les 100 ezer frtnyi törvényileg megkívánt alaptőke fel-
szabadulása esetén hogyan szolgálhatna később egy új 
biztosítási-ág a prot. papok és tanítók családjainak biz-
tosítási alapjául stb. Az indítvány nyomtatásban is meg-
jelent, s az érdeklődők az arad-békési ev. esperesnél meg-
szerezhetik. A közgyűlés elfogadta elvben az indítványt 
s apró részleteinek kidolgozása végett az egyetemes köz-
gyűlés elé terjeszti. 

Nagyobb vitát provokált az új »pap-választási sza-
bályrendelet*, mely az 1897. egyetemes közgyűlés által 
az esperességekhez volt leküzdve véleményadás végett. 
Az ev. egyházban ugyanis minden kerületben külön-külön 
papválasztási szokás volt divatban s néhol az meglehetős 
sokszor kételyeket hagyott fenn az egyes bonyodalmasabb 
kérdésekre nézve, s azért ú jabban annak reformálása vé-
tetett célba s lehetőleg az új szabályrendeletnek egyetemes 
érvényét s egyformaságát sürgették az ev. egyház férfiai. 
Ennek akar eleget tenni a fent említett pap-választási 
szabályrendelet . Különösen két elvi jelentőségű § volt az, 
a mely körül nagy vita támadt , t. i. a 20. és 21. §§-ok. 
Ebben az van kimondva, hogy a valamely papi állásra 
folyamodóit névsorából » a jelölhetők névsorát« a ker. elnök-
ség állapítja meg. Ebben sokan az egyházak autonómiájá-
nak csonkítását lá t ták; sokan meg az új t ényezőnek : a 
kerületi elnökségnek a választásba való bevonását azért 
ellenezték, mert benne centralizációt láttak, s mert, a mikor 
az espereseken nyugszik a felelősség, akkor a jog gyakor-
latába új faktort belevonni nem helyes eljárás. Végül 
mégis elfogadtatott a jogügyi bizottság javaslata, mely a 
fenti szakaszokat meghagyta s csak néhol többé-kevésbé 
fontos módosításokat eszközölt a szabályrendeleten. A 
fenti §-ok mellett öt esperesség, ellene pedig négy sza-
vazott. — Elfogadtatott a pesti ev. magyar egyháznak 
ama javaslata is, a mely szerint papot egyenes meghívás 
útján is lehessen választani, a nélkül, hogy az talán pá-
lyázott volna. 

A közgyűlés aztán kisebb jelentőségű ügyek letár-
gyalása után e hó 15-én délben, az elnökség éltetésével 
véget ért. 

Az ugyancsak a fenti gyűléssel kapcsolatban, f. hó 
14-én megtartott bányakerületi gyámintézeti közgyűlésen, 
— mely Lauko Károly egyházi, és dr. Králik Lajos világi 
helyettes elnök vezetése mellett tartatott meg — Lauko 
Károly meleg szavakban emlékezett meg elhunyt világi 
felügyelőjéről, báró Radvánszky Jánosról. Emlékét jegyző-
könyvileg örökítették meg s a kerületi gyámintézeti el-
nökre való szavazás elrendeltetett. Kiosztották azután 
az egyes szűkölködő egyházaknak a kerületi segélyeket. 
Folyamodók száma 42 volt s a kiosztandó összeg — ide 
nem értve a 400 frtos s z e r e t e t a d o m á n y t — c s u p á n 387 frt. 
Ez összeget a közgyűlés a következő egyházaknak osz-
totta ki: 4 0 — 4 0 forintot kaptak Apatelek, Német-Pivnica. 
Erzsébetlak, Rád, Nagv-Szent-Miklós, Csömör, Hlatnica 
és Libetbánya. A tengődő Tót-Györknek pedig 67 frt sza-
vaztatott meg. A kerületi 400 forintos szeretetadományt 
Békés-Báníalva nyerte el, mint egyedüli folyamodó a bé-
kési esperességben; a Leopoldiánumra ajánltatott Pónik, 
Medgyes-Egyháza. Klicsin; a Palló-féle kisebb segélyre 
ajánltatott 10 egyház és a Gusztáv Adolf-egylethez 29 
folyamodó. (P. ) 

Egyházfegyelmi szabálytervezet a gömöri 
ev. ref. egyházmegyében.* 

A gömöri ev. ref. egyházmegye azon hatalmánál fogva, 
melyet Istennek örök evangéliuma a Máté 18. része 
15—-17. verseiben, a Thessalonikabeliekhez írott első levél 
5. része 14-ik versében reáruházott , s azon jogánál fogva, 
mely az egyházi törvények 27. §-a első kikezdésében 
nyer kifejezést, a hitélet elernyedésének meggátlása, a 
kötelékébe tartozó gyülekezetek valláserkölcsi érzületének 
s felekezeti öntudatának erősbítése s a gyülekezetek kebe-
lében felmerülő vétkes és romboló hatású jelenségek ide-
jében való eltávolítása, vagy legalább veszélytelenné tétele, 
általában a híveknek a Krisztusban való mennél erősebb 
nevelése céljából, a következő egyházfegyelmi szabályo-
kat hozza: 

1. §. Egyházi fegyelem alá esik az ev. ref. feleke-
zetnek minden tagja (kivévén a csecsemőket, az iskolás 
gyermekeket és a szellemileg fejletleneket, vagy ép elmé-
nek hijjával levőket), minden olyan esetben, midőn nyil-
vános és botránkoztató vétket s a gyülekezet vallás-erkölcsi 
tökélyesbülését gátló dolgot cselekszik, vagy annak köteles-
ség mulasztásával kárt okoz s békességét tévtanok terjesz-
tése által zavar ja . 

2. §. Az egyházi fegyelemnek következő nemei és 
fokozatai állapíttatnak meg: 

A) intés: a) négy- vagy hat szem közt ; b) a pres-
bitérium előtt c) a gyülekezet előtt a szószékből (Máté 
18: 1 5 — 1 7 . ) ; 

B) testvéri közösségből, szentek egyességéből való 
kizárás (Máté 18: 17). Ennek következő fokozatai lehet-
nek : a) eltiltás egyházi hivatalok s szolgálatok viselé-
sétől, joggyakorlattól, keresztszüleségtől; b) úrvacsorá-
tól; c) teljes kirekesztés az egyházból. 

3. §. Az egyházi fegyelem gyakorlásának szervei: 
1. A gyülekezet minden istenfélő, jó erkölcsű tagja. 

2. A presbitérium. 3. A gyülekezet közgyűlése. 
4. §. A gyülekezet minden istenfélő jó erkölcsű tagja 

hivatva, sőt kötelezve van arra, hogy rosz útra tévedt 
hittestvérjét négy szem közt, vagy két-három tanú előtt 
testvéri szeretettel jóra intse ; a ki pedig az ő jóakaratú 
testvéri intését és tanácsát megvetné s továbbra is ren-
detlenül járna (I. Thess. 5 : 14), azt jelentse be további 
eljárás végett a presbitériumnak. 

5. §. A presbitérium egyházfegyelmi hatásköre kiter-
jed, a lelkészek, egyházközségi gondnokok, segédlelkészek, 
tanítók és énekvezérek fegyelmi ügyének kivételével, az 
egyházközség hivatalnokainak, presbitereknek, egyház-
tagoknak és szolgáknak a fegyelmi ügyeire (Egyházi tör-
vények 277. §.). 

* E tervezetet, mely egy háromtagú bizottság munkálata, 
s a melyet még sem a papi értekezlet, sem az egyházmegyei gyűlés 
nem tárgyalt, jónak látjuk megismertetni olvasóinkkal, annyival is 
inkább, mivel a tervezők azt. az érdemleges elbírálás előtt a 
nagyközönség ítélete alá óhajtották bocsátani. Kérjük azért a szives 
érdekló'dők hozzászólását. Sserk. 



6. §. A presbitérium egyházfegyelmi hatásköre kiter-
jed: a) a nyilvános istenitiszteletre; b) a házassági ügyekre; 
c) családi ügyekre; d) a közerkölcsiségekre; e) tévtanok 
térj esz tőire. 

7. §. A nyilvános istentisztelet kerülése és meg-
vetése. 

A kik a nyilvános istentiszteletet kerülik, megvetik, 
az úrasztalához nem járulnak, a presbitérium által egy* 
házi fegyelem alá vonandők. Ennek ellenőrzése céljából 
a presbitérium minden évben, advent előtt való vasárna-
pon erkölcsi számadó gyűlést tart, a hol is vizsgálat alá 
vévén a gyülekezet kötelékében levő ev. ref. vallású csalá-
dokat, családtagokat, cselédeket, ezek közül a templom-
és úrasztala kerülőket jegyzésbe veszi s ezekhez családon-
ként két-két presbitert küld azon utasítással, hogy őket 
a presbyterium nevében a templom látogatására s az 
úrasztalához való járulásra felszólítsa. Ha ezen jóakaratú 
felszólításnak kívánt sikere nem mutatkoznék, vagy ha 
az illetők a presbiterek felszólítását bárdolatlan hányi-
vetiséggel fogadnák, azon esetben az illetők presbitérium 
elé idézendők, s hanyagságuk vagy roszakaratú vissza-
utasításuk szemükre lobbantatván, a lelkész által atyai 
szelid intéssel nagyobb egyháziasságra s a Krisztus iránti 
erősebb hűségre buzditandók. Ha az illetők az idézésre 
meg nem jelennének, vagy a vett intés dacára sem mele-
gednének nagyobb buzgóságra, azon esetben, a presbi-
térium előleges beleegyezése mellett, a gyülekezetnek a 
szószékből névszerint bejelentetnek, s mint olyanokért, a 
kik a testvéri közösségből s a szentek gyülekezetéből 
magukat távol tartják, gyülekezeti imádság mondatik, hogy 
az Ur a maga szent lelke által fordítsa meg szívöket s 
tegye fogékonynvá keblüket az Isten háza kincsei iránt. 
A kikre nézve ezen javítási kísérletek hiábavalóknak 
mutatkoznak, azokra nézve a presbitérium kimondja, hogy 
semmiféle egyházi tisztséget nem viselhetnek, keresztszülék, 
szószólók, halottjelentők nem lehetnek. 

Különös gondja legyen a presbitériumnak az ifjú-
ságra, és ha tapasztalja, hogy ezek templomlátogatási 
hanyagságának oka a szülékben, vagy családtartó gazdák-
ban van, az ily szülék és gazdák legszentebb nevelési 
kötelességeik teljesítésére, két-két presbiternek a házhoz 
való küldése által utasítandók. Ha azonban a hanyagság 
oka magokban az ifjakban, hajadonokban, vagy cselédek-
ben volna, ezek a presbitérium elé idéztetvén, megdorgá-
landók, a minek ha kivánt sikere nem lenne, mint meg-
átalkodottak, a gyülekezetnek bejelentetvén, nevök a tem-
plomban közszemlére kitétetik. Ugyanezen eljárás alkal-
mazandó azon ifjak és hajadonok ellen is, kik nyári 
vasárnapokon a tanításra nem jelentkeznek, vagy temp-
lomban nem maradnak. 

Miután ezen építő és javító munkában az egyház-
nak a presbiterek hathatós támogatására múlhatlan szük-
sége van, természetes, hogy presbiterekül csak oly egyé-
nek választhatók, kik az egyháziasság tekintetében is jó] / ' 
példával járnak a gyülekezet előtt. A kik tehát ezen kö-^.,f 
telességöknek presbiterségök tar tama alatt hanyagul felel-ÜI 

nének meg, vagy a kik családjok egyháziasságára nem 
fordítanának kellő gondot, azok első ízben a presbitérium 
ülésén testverileg megintendők, s ha ennek kivánt sikere 
nem lenne, kisorsoltaknak tekintendők s a gyülekezet 
helyeiknek más egyénekkel leendő betöltésére szólítandó fel. 

(Folyt, köv.) 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A pápás nagygyűlés Neissében, ebben a »sziléziai 

Rómában«,a megszokott ultramontán követelődzések kere-
tében mozgott. Érdekesen deklamált ott egy dr. Werthmann 
nevű freiburgi tanár »a charitásról*. A szónok >a szociá-
lis gépezet gőzének, a szocialisztikus hullámok olajának 
s a szociális munkásság előlépcsőjének« nevezte a keresz-
tyén szeretet-munkásságot. Tehát az ultramontánok táborá-
ban is szeretik Ketteler mainzi püspök óta »a szocialisz-
tikus olajaU. Majd utalt a szónok arra, hogy Németországban 
30 ezer nővér 1000 kórházban */» millió beteg mellett áll 
a charitás szolgálatában, s megemlítette, hogy a r. kath. 
rendek épen nem támogatják a propagandát. A francia-
porosz háborúban 159 jezsuita volt ápoló, kik aztán hálá-
ból a német hazából kiutasíttattak. Csak 62 ezer katonát 
ápoltak 4.167,000 napon. Ez a valódi tények patriotiz-
musa s nem a szavak hazafisága! Végül lelkes éljenzések-
kel fogadta a nagygyűlés a szónok ama frázisát, hogy 
»a r. kath. nővérek valóságos hősök«, kik átlag csak 
36 évet élnek a nehéz betegek szolgálatában. A charitás 
szövetsége melletti lelkes agitálással végezte a szónok 
pápás izű beszédét. Jól ismerjük mi a pápás szeretet-
munkásságot. Nem egyébre való az, mint arra, hogy a 
keresztyéni szeretet örve alatt lélekhalászatot folytason. 
Hiszen csak nem régen erősítette meg a pápa azt a dönt-
vényt, a mely szerint a r. kath. ápolóknak passiva resis-
tentiával kell viseltetniük a más vallású betegek azon 
óhajtásával szemben, hogy saját felekezetű lelkészük vigasz-
talásában részesülhessenek. 

Hogy milyen magas ethikai fokon áll különben a 
charitás a pápa országában, az olasz prot. propagandáról 
a bíborosokhoz intézett múltkori névnapi beszéde igazolja. 
Hivatalos organuma, az »Osservatore Romano® közlései 
szerint a Canisius-encyklika gyűlölködő hangját is fölül-
múlva, >a prot. szekták lélekrontó pokoli müvéről« beszélt, 
kiknek szép iskolaépületeit »a prostituáltak lakóhelyeihez* 
hasonlította. Alig merjük elhinni, hogy ezek a díszes 
kifejezések a pápa ő szentsége által mondattak el; mert 
ezek még egy fanatikus hecckáplánnak is szégyenére vál-
nának. Hát mi azt elhiszszük. hogy az olaszországi evang. 
mozgalom nincs Ínyére a pápának, mert hiszen még a 
pápás román országok erkölcsi és értelmi lazulását is »a 
hetvenkedő prot. nevelés müvének* tartja. Az ifjúság 
mélyebb vallási és szabadabb erkölcsi nevelésének nincsen 
helye abban a Rómában, a hol a cadaver-engedelmes-
ség a fődolog s a pápai uralom a főcél. A prot. szekták 
»infernális buzgósága« s a prof. bibliatársulatok vallásos 
és kulturális mozgolódása csak boszantsa továbbra is a 
pápát és az ő országát. Ilyen pápás kifakadásokkal az 
evangélium hódító útját ma már feltartóztatni nem igen 
lehet, — még az örök Rómában sem! Úgy látszik, még 
sincsen igaza XIII. Leó pápa ama korábbi kijelentésének, 
hogy »Róma a katholicizmus centruma, Olaszország kath. 
ország s az is akar maradni*. Vederemo. Az ev. prot. 



iskolaügy pedig továbbra is csak virágozzék Olaszor-
szágban. 

Azt is el akarják velünk hitetni a pápás sajtó or-
ganumai, hogy terjed a római propaganda a luth. Dániá-
ban. »A konverziók száma — így tudósít egy trieri lap 
— örvendetes módon folyton emelkedőben van. A felnőtt 
konvertitákat Euch kopenhágai püspök nagy számmal bér-
málta, és bérmaútja pünkösd ünnepén valóságos diadalút 
volt.* S e nagy dicsekedésnek mi a vége? Az, hogy a 
milliók felett rendelkező pápás propaganda nem tud 5000 
márkát előteremteni egy dán kath. kápolna javára, s a 
koldulás terére lépett. 

De nézzük csak tovább e pápás propaganda állító-
lagos hódító útját a román országokban. Rómában nemrég 
Garibaldinak hat unokáját ev. ritus szerint keresztelték. 
Eleintén csak az ev. iskolákat látogatták; később aztán 
az ev. vallást is fölvették. — Franciaországban nagy a 
száma azoknak a papoknak és szerzetes testvéreknek, 
a kik erkölcstelen életmódjuk miatt négy havi börtönre 
ítéltettek, — s itt mellettünk szól a statisztika, mely azt 
mondja, hogy az elítélt bűnösök száma összehasonlítha-
tatlanul nagyobb a pápás, mint a prot. országokban. E 
tekintetben még a szabad Svájc sem tesz kivételt, azok-
ban a kantonokban, a hol jezsuitáké az uralom. S hogy 
a fanatikus inkvizíció ádáz jezsuita szelleme és annak 
propagandája milyen gyümölcsöket te rem? — a közelmúlt 
időben a szerencsétlen Spanyolország esete szomorúan 
igazolja. — De van ennek a modern pápás katholiciz-
musnak egy humoros oldala is, főleg azokon a helyeken, 
a melyekhez a prot. kultúra kevésbé tud hozzáférni, mint 
p. o. az egykori spanyol Amerikában. Mexikó egyik templo-
mában következő hirdetések voltak a minap a szószékről 
hallhatók : »Tombolajáték a tisztító tűzben szenvedő lelkek 
megváltására. Az utolsó húzásnál a következő számok 
húzattak ki : 841. sz. Vasqueney J. lelke a tisztító tűzből 
megváltatik és mennyországba ju t ; 41. sz. Caldreno Fr. 
asszony mostantól fogva az örök üdvösséget élvezi; 762. sz. 
Pana Franceska megváltatott és mennyországba jut, stb. stb. 
A szent megváltóhoz címzett templomban az új húzás 
1899. július 1-én lesz. Egy sorsjegy ára egy dollár, és 
kapható a lelkésznél, a pápa engedelmével és meghagyá-
sával !« (Sic.) No ehez a szent vásárhoz valóban nem kell 
kommentár. 

A válóperek száma Németországban is nagyon meg-
szaporodott a két legutolsó évtizedben. — így 1881-ben 
7049, 1886-ban 8879, 1891-ben 9858, 1896-ban 12,089 
és 1897-ben 12,169 válóper volt a német bíróságok előtt. 
Tizenhat év alatt, vagyis 1881—1897-ig 72%-al emel-
kedett a valóperek száma, a mi felette szomorú dolog 
s a házassági viszonyok óriási ellazulásáról tesz bizony-
ságot. Míg 1881—1885-ig 100 ezer lakosra 17, addig 
1886—1890-ig 19 s 1891—1895-ig 20, illetve 1896-ban 
21 válóper esett. A nagyvárosi viszonyok s a fokozott 
megélhetési módok és igények emelik évről-évre a váló-
perek számát. Drezdában 36, Naumburgban 29, Braun-
sveigban és Kielben 25, Königsbergben 24, Jénában 23, 
Stettinben 22, Boroszlóban 20, majnai Frankfurtban 19, 
Karlsrubéban 18, Münchenben 17, Nürnbergben 16, Posen-
ben 13, Darmstadtban 12, Kölnben, Oldenburgban és 
Rostockban 12, Stuttgartban 9, Kassel, Agosta és Bam-
bergben 7 valóper esik 100 ezer lakosra. A házassági 
elválások okai lehetnek a modern viszonyok folytán jogi 
természetűek is, végső elemzésükben azonban a vallásos-
erkölcsi élet körébe vágnak, s itt. a kötelező polgári há-
zasságkötés is zavarólag hatott a népélet felfogására, 
illetve meglazította a házastársi kötelékeket. Szomorú 

tanulságok ezek, a melyek méltók az egyházi körök ko-
moly megszivlelésére. 

Mult szemlénk egyikében megemlítettük, hogy Brüun-
lich ev. lelkész az osztrák »Los von Rom« mozgalmáról 
tartott egyik felolvasása miatt a bíróság elé került, de 
az aug. 18-iki tárgyaláson a felsőbb bíróság által is fölmen-
tetett. »A r. kath. egyház becsmérlésére* szolgáló, s az 
államügyész által kifogásolt helyek a következők: 1. A r. 
kath. országok a r. kath. egyházhoz való tartozásuk 
miatt tönkre mentek. 2. A r. kath. egyház rombolólag 
hat a nemzetiségekre. 3. A r. katholicizmus romboló elve 
minden nemzetnek. 4. A r. kath. egyház romboló befo-
lyásánál fogva a r. kath. ker. ember nem lehet jó német 
hazafi. 5. A német osztrákok csak protestánsok lehetnek 
vagy tönkre mennek. 6. A r. kath. vallás a kétségbeesésre 
vezető elhagyatottság vallása, — Báunlich lelkész kimutatta, 
hogy a kifogásolt 2—5. tételt nem ő állította fel, hanem 
csak idézte némely osztrák németek leveleiből. — Az 
osztrák evang. mozgalom alatt különben a bécsi főegy-
házi tanácshoz intézett hivatalos adatok alapján az ág. 
hitv. egyházba 3185, a ref. egyházba ellenben 264-en 
tértek át az 1899. év első felében. A római egyházból 
mindössze 3275 tért át. Kitérő az ág. ev. egyházból, a 
jelzett idő alatt 272, a ref. egyházból 155 volt, a kik 
közül 382 tért át a pápás egyházba. Bécsben 786, a bécsi 
szuperintendenciában összesen 1269, a felső-ausztriai szu-
perintendenciában 185, a cseh szuperintendencia területén 
1349, az aschiban 83, a morva-sziléziaiban 212 s a 
lembergiben 42 személy tért át az ág. hitv evang. hitre. 
A ref. egyházba, a bécsi szuperintendencia területén 90, 
a csehországin 151, a morvaországin 22 s a lembergin 
2 lélek. — Az evangéliumellenes pápás reakció főfészke 
különben Insbruck, hol mindössze 48 az áttérők száma, 
s a hol a jezsuiták vezetése mellett politikai jellegű a 
reakcionárius mozgalom. »A hol Róma uralkodik, ott 
nincs helye a németségnek!« ez a jelszó, s a pápások 
fanatikus dühe a »Los von Rom« mozgalmával szemben 
nem ismer határt. Már Goethe szerint »jó gyomra van 
az egyháznak, mely mindent elbír*, — az áttéréseket azon-
ban el nem bírhatja. Pedig az áttérések napjainkban is 
igen gyakoriak. így csak a közelmúlt napokban, Beyschlag 
értesülése szerint, 150 személy téri ki a pápás egyházból, 
s még további áttérések is várhatók. Mi több, az osztrák 
ev. mozgalom a szomszédos Szászország pápás diaszpó-
rájára is kihatott. ím ez a gyümölcse a pápás romaniz-
musnak az osztrák tar tományokban! 

A német protestáns egylet szept. 26—28. napjain 
tartja ez évi közgyűlését Hamburgban. A 70-es és 80-as 
években nagyhatalom volt Németországban, ma azonban 
befolyása csak kisebb körre szorítható. Pedig volt idő, a 
mikor nagy férfiakat számlált tagjai között. Az egyesület 
liberális protestantizmusa ma már nem elégíti ki a vallá-
sos kedélyek szükségleteit. A hamburgi gyűlésen prédikál 
dr. Hasenelewer lelkész Freiburgból; előadást tart »az egy-
ház igazságáról* Fischer berlini lelkész, »a gyülekezeti 
élet organizációjáról* Rode karlsruhei lelkész, »az osztrák 
prot. mozgalomról* Everling krefeldi lelkész, s »a jelen-
kori vallásellenes mozgalmakról« (természettudomány, szo-
ciálizmus, modern ethikai mozgalom) Reinke, Kulemann 
és Veek. Lefolyására alkalmilag még visszatérünk. 

Az ev. egyház a külföldön sincs megóva a külön-
leges furcsaságoktól. Ilyennek tartom azt, ha a »Luth. 
Gotteskasten« szörnyen haragszik Seeberg tanárnak Erlan-
genből Berlinbe való kinevsztetése, illetve a porosz evan-
géliumi egyházhoz való csatlakozása miatt, s azt mondja, 
hogy nevezett, tanár »elpártolt a luth. egyháztól*. Az 
unióra való áttérésében a hitszegés egy nemét látja s a 



legmélyebb sajnálattal siratja az egykoron jó luth. theol. 
professzort. Szegény Luther! Ilyen szeparatisztikus törek-
vésekre és sajnálkozásokra igazán nem gondolt. — Az 
is különleges valami, ha a »Chronik der christl.® Welt< 
mult számának hasábjain azt olvassuk, hogy presbiteriánus 
egyház Amerikában istentiszteleti rendjének, s különösen 
liturgiájának kibővítésére törekszik. A liturgiái résznek 
kibővítését sürgeti ugyanis egy ilyen presbiteriánus tár-
saság, a Glória patris s a Glória in excelsis eléneklése, 
a zsoltárok, az írás egyéb szakaszainak s az apostoli hit-
vallásnak elolvasása, az í rás szövegének magyarázása s 
végül a térdelve elmondandó áldás által. A presbiteriánus 
gyülekezetek közül többen szívesen is veszik a liturgia 
kibővítését célzó eme törekvéseket; legtöbbje azonban, 
lelkészeikkel egyetemben, ellene van ez újításoknak és 
továbbra is állhatatosan ragaszkodik a presbiteriánus 
egyház régebbi rítusához. Kíváncsiak vagyunk e konzer-
vatív jellegű liturgiái reformmozgalom további fejlemé-
nyeire. 

*Zur deutsch-christlichen Bildung« c. alatt adott ki 
a napokban BeyschJag egy rendkívül érdekes, tartalmas 
és tanulságos kötetet, a melyben, a nála megszokott hévvel 
és bensőséggel a következő kérdések tárgyaltatnak: Jézus 
és az ó-szövetség; a megváltás eszméje és ténye; János 
jelenéseinek könyve; egy nap Ravennában; Luther ház-
tartása a maga reformátori jelentőségében; Lessing bölcs 
Nátánja és a pozitív keresztyénség: Goethe F'austja a keresz-
tyénséghez való viszonyában; Goethe protestantizmusa; 
Novalis és egyházi énekei; Strauss; az ev. unió; a valódi 
és hamis tolerancia; az ev. keresztyén ember kötelessége 
Rómával szemben; a protestantizmus és a népiskola; az 
ujnémet naturalisztikus dráma és a belmisszió. Valóban 
gyönyörű kollekciója a szebbnél szebb értekezéseknek és 
tanulmányoknak. Beyschlag nagyhírű német prot. író, s 
e müvét is a legmelegebben ajánljuk mindenek szives 
figyelmébe. 

Napjaink egyháztörténeti és egyházpolitikai esemé-
ményei, a melyek a pápás világuralom és az evang. egyház 
létért való küzdelmére vonatkoznak, az egyházi statisz-
tika ügyének méltóbb felkarolására vezettek. E tekintetben, 
a hazai protestantismus statisztikáját illetőleg Bartha Béla 
»statisztikai tanulmányai* máig is úttörők. Freiburgban 
a minap adta ki Pieper lelkész »Németország egyházi 
statisztikáját* a theol. tankönyvek Mohr-féle vállalatában. 
Ottingen klasszikus »Morálstatisztikája« is adott neki im-
pulsust úttörő művének megírására. A prot. és a római 
kath. egyházi állapotok egyaránt érdeklik. Úgy találja, 
hogy 1871 óta a r. katholikusok erősebben gyarapodtak 
Poroszországban, mint a protestánsok, a minek oka a 
vegyes házasságokban keresendő. A porosz r. katholikusok 
a jelzett időben 8 millióról 10 millióra, a protestánsok 
ellenben 16 millióról csak 20 millióra emelkedtek. A róm. 
kath. emelkedés 33, a prot. ellenben csak 2 6 % ' ° t mutat. 
Bendkivül érdekes és tanulságos statisztikai fejtegetéseire 
alkalmilag még visszatérünk. Addig is fölhívjuk e statisz-
tikai műre az érdeklődők szives figyelmét. 

Eperjes. Dr. Szlávík Mátyás. 

E G Y H Á Z . 

Az ú j - t e s t a m e n t u m revíz iója ügyében megtartatott 
Debrecenben, f. hó 21-én a lapunk által már jelzett elő-
készítő bizottsági ülés. Jelen voltak: Szász Károly duna-
melléki ref. püspök elnöklete alatt Fejes István, Petri 
Elek. Meyer Endre, Masznyik Endre, Radácsy György, 

Erdős József, és mint érdeklődők Balogh Ferenc, Szőts 
Farkas és Hamar István. A bizottság megállapította a 
a revízió alapelveit, felosztotta az egyes könyveket a revi-
zorok és a kontra-revizorok között s felkérte a megbí-
zottakat, hogy az első revízióval 1900. január végére 
legyenek készen. A bizottsági ülés jegyzőkönyve rövid idő 
alatt közzé fog tétetni egyházi lapjainkban is. 

Vértanú ink e m l é k e . A debreceni főiskola iljű-
sága kegyeletes ünnepélylyel elevenítette fel f. hó 21-én 
sokat szenvedett, hőslelkű gályarabjaink emlékezetét. A 
kollégium előtti díszkertben felállított emlékoszlopot meg-
koszorúzta; Kovácsy Kálmán theológus hatásos emlék-
beszédet mondott, Kun Béla joghallgató pedig alkalmi 
költeményt szavalt. Az ünnepélyen, a melyre az ifjúság 
a Prot. írod. Társaságot is meghívta, nagy számmal 
vettek részt a társaságnak még Debrecenben időzött 
tagjai, úgyszintén a debreceni nagyközönség is. 

Egyházmegyei gyűlések. A solti ref. egyházmegye 
f. hó 27-én Kun-Szent-Miklóson, a pesti ref. egyházmegye 
f. hó 28-án Pesten fogja megtartani közgyűlését. 

Lelkész választás. A péczeli ref. egyház f. hó 17-én 
egyhangúlag Arany Gusztáv kecskeméti segédlelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. 

A külső-somogyi ref. egyházmegye f. hó 12-én 
tartotta meg közgyűlését. Ugyanezen alkalommal tartotta 
meg a most alakult egyházi értekezlet is első közgyű-
lését, a melyen Kálmán Gyula ságvári lelkész tartott fel-
olvasást. 

A vértesaljai ref. egyházmegye f. hó 7. és 8-ik 
napjain tartotta meg közgyűlését és egyházi értekezletét 
Kápolnás-Nyéken. Mindkettőről jövő számunkban hozunk 
részletes tudósítást. 

A dunántuli ref. egyházkerület közgyűlése. 
A dunántuli ref. egyházkerület, a gimnázium 100 éves 
ünnepélyével és az uj gimnáziumi épület felavatásával 
kapcsolatban f. hó 14-én Csurgón tartotta meg, Antal Gábor 
püspök és Tisza Kálmán főgondnok elnöklete alatt, köz-
gyűlését. A közgyűlés egyebek közt elhatározta, hogy Kiss J. 
pápai theol. tanárnak, a ki negyvenhárom évi hűséges 
szolgálat után nyugalomba vonult, jegyzőkönyvi köszönetet 
szavaz. Ugyanezzel kapcsolatban megtörtént a Kiss János 
üresen maradt tanszékének betöltése is, a melyre a főis-
kolai igazgató-tanács által kandidált dr. Antal Géza, lic. 
Rácz Kálmán és Vásárhelyi Zsigmond közül dr. Antal 
Géza pápai főgimnáziumi tanárt választotta meg a köz-
gyűlés. Örvendetes tudomásul vette továbbá a közgyűlés, 
hogy a csurgói főgimnázium részére, annak jubileummá 
alkalmából Gelléri Szabó János 1000 frtos alapítványt tett. 

K á r m á n Pál k i tünte té se . Ötven évet meghaladó 
s fáradhatatlan lelkészi működése jutalmául Kármán Pál 
torzsai ref. lelkészt Ő Felsége a Ferenc József-rend lovag-
keresztjével tüntette ki. A királyi kitüntető jelvény ünne-
pélyes átadása és feltűzése a mult héten történt meg, a 
mely alkalommal szép ovációban részesítette mind a 
polgári község, mind egyháza a tisztelt és szeretett embert 
és lelkipásztort. Az ünnepély polgári része a községházán 



folyt le, a hol megjelent a kormány képviseletében Kará-
csony Gyula alispán és Szécsényi Tamás járási főszolga-
bíró is. A képviselő-testületi ünnepélyes közgyűlésre egy 
küldöttség hivta meg a kitüntetett lelkészt s Karácsony 
Gyula alispán lelkes beszéd kíséretében tűzte fel mellére 
a királyi elismerés jelét. A kitüntetett alattvalói hódolattal 
mondott köszönetet a királyi kegyért, azután pedig fel-
hívta a jelenlevőket, hogy vonuljanak fel vele együtt az 
Isten házába, hogy az ő »mennyei királyának* is bemu-
tathassa hódolatát. A templomban Szabó Péter esperes 
kérte Isten áldását a kitüntetett lelkipásztorra, azután 
pedig maga a kitüntetett ecsetelte gyülekezete tagjai előtt 
a nap jelentőségét s buzgó imádságban köszönte meg Istené-
nek jóságát és hozzá való kegyelmét. A templomi ünnepélyt 
Keck Zsigmond cservenkai lelkész buzgó imája zárta be a 
mely után egy szívvel lélekkel zendült fel a német ajkú 
gyülekezet ajkán az »Isten áldd meg a magyart*. Délben 
közebéd volt a kitüntetett lelkész tiszteletére, a ki, bár 
már 80 év terhe nyomja vállait, még ma is buzgón telje-
síti polgári és lelkipásztori kötelességeit. Adja Isten, hogy 
még soká szolgálhasson földi és mennyei fejedelmének! 

I S K O L A . 

A fővárosi községi reáliskolák megszüntetése. 
Budapest főváros pénztárát annyira igénybe veszik a nép-
iskolák, hogy a reáliskolák fentartásátől meg akar szaba-
dúlni. A pénzügyi bizottság már tavaly megtette, az órási 
iskolai terhekre való tekintetből az indítványt az iránt, 
hogy a főváros szüntesse meg reáliskoláit, vagy pedig 
adja át az államnak. Folytak is az átadás felett tárgya-
lások a város és az állam között, de siker nélkül. Most 
újból felmerült a pénzügyi bizottságban a reáliskolák 
megszüntetésének kérdése és a bizottság, elég heves vita 
után, elhatározta, hogy indítványozni fogja a városi tanács 
előtt a községi reáliskolák fokozatos megszüntetését, mi-
után a város ereje azok fentartását nem birja meg, de 
meg nem is kötelessége, hogy ily iskolákat tartson. 

Tanári jubi leumok. A sárospataki ref. főiskola f. 
hó 9-én tartott igazgató-tanácsi ülésében jubilálta két 
érdemes és tisztelt tanárát, Maldáry Pap Miklóst és Sol-
tész Ferencet. Makláry Pap Miklós 25 éve tanára a fő-
iskolának, a nagytudományú Soltész Ferenc pedig immár 
50 esztendeje munkálkodik mint tanár és szótáriró a 
főiskola dicsőségére. Hasznos és munkás életük méltán 
megérdemli mindenki elismerését, azért a távolból mi is 
szívből kiáltjuk feléjök: ad multos annos ! 

A főváros i tanfe lügye lőség . Az új iskolaév kezdetével 
megszaporodott a fővárosi tanfelügyelőség személyzete, azon-
kívül pedig áthelyezés révén több változás is történt. így Gulyás 
Ferenc volt segédtanfelügyelő helyét Adamovics Pál pest-
megyei segédtanfelügyelő és Dudás Gyula dr. helyét Vér-
tessy Gyula dr. foglalta el. Eme változások következtében 
a fővárosi tanfelügyelőség inspiciáló személyzete, Verédy 
Károly dr. tanfelügyelővel az élén, öt tagból áll. Az öt állami 

tanfelügyelőnek már megállapított munkarendje szerint 600 
munkanapot szánnak az iskolák ellenőrzésére a tava-
lyi 496 ellenőrző nappal szemben. A haladás szembe-
szökő, bár még mindig szükséges a fővárosi tanfelügyelő-
ség személyzetének szaporítása. 

Az iskolai év kezdete. Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az iskolai év kezdetével a tan-
felügyelőkhöz rendeletet intézett, melyben fölszólítja őket, 
hogy intézkedjenek, hogy városhelyen az állami elemi isko-
lákban a tanítás mindenütt már szeptember első felében, 
egyebütt is legkésőbb október l-ig okvetlenül megkezdőd-
jék. A tanfelügyelőknek október 15-ig kimutatást kell a 
minisztériumba küldeniük arról, hogy osztályonként hány 
mindennapi, hány ismétlő tanköteles iratkozott be és jár 
valóban iskolába és hogy ez iskolába járók hogyan oszol-
nak meg anyanyelvük szerint? A rendelet kiemeli a haza-
fias, valamint a valláserkölcsi irányú oktatás és nevelés 
szükségességét. A miniszter végül utasítást ad az adminisz-
tratív ügyek elintézésére. 

Jubiláló tanfelügyelők. — Tihanyi Domokos, 
Tolna vármegye tanfelügyelője, és Libertiny Gusztáv, 
Nvitra vármegye tanfelügyelője a mult héten ünnepelték 
meg hivatalos működésíík harminc éves jubileumát. Mind-
két jubiláns tiszteletére szép ünnepélyeket rendeztek a 
megye tanító-testületei s a nyitravármegyei tanító-testü-
let Libertiny nevére nagy alapítványt tett. 

A nép i sko lák vakációja . A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az összes tanfelügyelőségeknek rendeletet 
küldött, a melyben az állami- és községi-, társulati- és 
magán elemi iskolák szorgalmi idejét és nagy vakációját, 
az évközben előforduló kisebb szüneti napok változatlan 
föntartásával, a következőkép állapította meg: Nyolc 
havi iskolázás mellett a szorgalmi idő szeptember 15-től 
május 15-ig tart, a nagy szünet a következő négy 
hónap: május 15-től szeptemper 15-ig. Kilenc havi iskolá-
zás mellett a szorgalmi idő szeptember 15-től június 15-ig 
tart. A többi három hónap, június 15-től szept. 15-ig 
nagy vakáció. Tiz hónapi iskolázás mellett a szorgalmi 
idő szeptember 1-től junius végéig tart. A nagy vakáció két 
hónapja pedig: július és augusztus lesz. A miniszter rende-
lete bekezdésében megjegyzi, hogy e megállapítás a tanulók 
érdekében a helyi és földrajzi körülmények figyelembe 
vételével történt. 

A csurgói gimnázium jubileuma. Folyó hó 14 én 
ünnepelte meg a a belső-somogyi ref. egyházmegye csur-
gói főgimnáziuma 100 éves alapíttatásának ünnepélyét s 
ugyanakkor avatta fel új és díszes gimnáziumi épületét 
is. Az iskolát gróf Festetich György, a nagy magyar gazda 
alapította 1792-ben a somogyi és a baranyai evangélikus 
lakosok gyermekei számára és vezetését a belső-somogyi 
ref. egyházmegyére bízta. A lyceum eredetileg a Csurgó-
val egy végbe épült Alsokon nyílott meg, de az alapító 
már egy év múlva áthelyezte azt csurgói majorjába, s itt 
épült fel az intézet épülete, a nemes gróf által adott 
anyagokból, a belső-somogyi egyházmegye vezetőinek és 
a somogymegyei kálvinista nép segítségével. A felépült 



intézet vetette meg azután alapját a mai Csurgó-Újváros-
nak. Az intézet a 80-as évekig 6 osztályú volt; ekkor 
azonban lelkes mozgalom indult meg annak teljes kiegé-
szítésére. Ennek keresztülvitelében elévülhetlen érdeme-
ket szerzett Körmendy Sándor esperes, a ki lankadatlan 
buzgalmat fejtett ki a szükséges alapok összehozásában. 
Össze is hozta, s 1882-ben megnyílt az intézet hetedik, 
1888 őszén pedig a nyolcadik osztálya. Az újabb köve-
telményeknek azonban a maga erején meg nem felelhetve, 
a fentartó testület a 90-es évék kezdetén államsegélyt 
kért, mit a kormány, a nagyfontosságú misszióra való 
tekintetből, meg is adott 1892-ben, majd pedig felemelte 
1897-ben. Új épületét, 92.000 frtállamsegélylyela múltévben 
építette fel s most annak felavatását együtt ünnepelte meg fenn-
állása 100 esztendős jubileumával. A jubiláris és a fel-
avató ünnepély igen impozánsan folyt le s emelték annak 
díszét Antal Gábor püspök, Tisza Kálmán egyházkerületi 
főgondnok, Tallián Gyula somogyi főispán, mint a kul-
tuszminiszter képviselője, Darányi Ignácz földmívelésügyi 
miniszter, Maár Gyula alispán, Barakonyi Kristóf esperes, 
Szabó Kálmán egyházmegyei gondnok és Baksay Sándor 
solti esperes. — Az ünnepélyen Barakonyi Kristóf mon-
dott igazán remek jubiláris beszédet. Vida Károly igaz-
gató az intézet 100 éves történetét mutatta fel lendülete-
sen. Horváth József Festetich György emlékére írt ódá-
ját szavalta el; Baksay Sándor pedig néhai Soltra Alajos 
ráckevei lelkészről, az intézet egyik nagylelkű alapítójáról 
mondott emlékbeszédet. 

Egy t a n á r ü n n e p l é s e . A halasi ref. főgimnázium 
nyugalomba vonult tanárának és igazgatójának, Gaál 
Endrének tiszteletére volt tanítványai f. hó 10-én szép 
ünnepélyt rendeztek. A polgármester elnöklete alatt dísz-
ülés volt a városháza nagytermében. Dr. Babó Mihály 
városi főjegyző remek beszéd kíséretében nyújtotta át az 
ünnepeltnek a megemlékezés zálogául egy, az ő nevét 
viselő, 1400 koronáról szóló alapítvány oklevelét, melynek 
értelmében az alapítvány kamataiból évenként két jó ta-
nuló, egy helybeli és egy vidéki, fog részesülni. A volt 
tanítványok nevében dr. Hausz J. lugosi ügyvéd mondott 
hatásos beszédet. Az ünnepelt meghatottan köszönte meg 
a ragaszkodás és hála e jeleit s e napof, a sok csaló-
dás után, élete legboldogabb napiának nevezte. Délben 
a nagyvendéglőben 120 terítékű bankett volt. 

A gyermekvédők kongresszusa. F. hó 13., 14., 
15. és 16. napjain olyan emberek gyűltek össze hazánk 
fő- és székvárosába, a kik nem annyira a maguk mint 
inkább a mások bajával törődnek, — a kik saját 
bajaikat könnyen feledik akkor, midőn a másokén köny-
nyíthetnek, vagy a midőn azt egészen megszüntethetik. 
S ha szükség van valahol arra, hogy ilyen emberbarátok 
munkálkodjanak, különösen a gyermekvédelem szempont-
jából, úgy hazánk bizonyára bő anyagot szolgáltat az 
ilyen munkára. Mert talán seholsem szorulnak a gyerme-
kek oly nagy védelemre, mint nálunk, a mit talán min-
dennél fényesebben bizonyít azon szomorú statisztika, 
hogy alig van ország, melyben oly nagymérvű volna a 

gyermekhalandóság, mint épen hazánkban. Gondoskodnak 
is a védelemről minden irányban. Az orvosi, jogi és 
pedagógiai szakosztályok hazai és külföldi tudósai s érző 
szívű emberbarátai megvitatták a gyermekvédelemnek 
minden oldalát, — felmutatták a védelemnek mindazon 
eszközét, melyek a pozitív tudományok által elérhetők 
s a melyek a jólelkű emberbarátok szivében fölfakadnak. 
S én azt hiszem, hogy ez utóbbiak legalább is érnek 
annyit, mint az elsők, ha nem többet. 

Az orvosi szakosztályban Bókay János, hazánk első 
gyermekorvosa, Concetti Lajos római egyetemi tanár, 
Salamon Anna pétervári kórházi igazgatónő, Thirring 
Gusztáv és Ötvös József budapesti orvosok értekeztek a 
szamárhurutról, tekintettel a tuberkulózis terjedésére; a 
gyermekek halandóságáról és az elzüllött gyermekekről. 

A jogi szakosztályon Neumann Ármin, Doleschall 
Alfréd, Vámbéry Busztem és Nagy Dezső értekeztek. 

Érdekes, de egyszersmind elszomorító is, hogy a 
legkitűnőbb jogtudósok szükségesnek tartják, hogy a 
gyermekeket még szüleikkel szemben is védelmezni kell, 
— a mikor fölvetve eme kérdést: »Szűkségesek-e törvényes 
intézkedések a szülői hatalom korlátozására, ha annak 
embertelen gyakorlata a gyermek életét, vagy testi épségét 
veszélyezteti, vagy ha a szülői hatalom korlátlan föntar-
tása által a gyermek előreláthatólag a társadalomra 
veszélyessé válik, illetőleg erkölcsi elzüllésnek tétetik ki?« 
— az értekező e kérdésekre igennel felel s kimondja, 
hogy vannak esetek, melyekben a gyermeket a szülőkkel 
szemben a hatóságnak kell megvédelmeznie. 

Ugyan mikor jő el az Isten országa, a midőn a 
bűntevő kezek megbüntetésére nem kellene gondolni, mert 
a bűnre hajtó érzelmek és indulatok megszelídülnek a 
Megváltó szeretetének melegében ? 

A míg a szülők nem lesznek áthatva e szeretettől, 
bárhogyan tanácskozzanak és bármit határozzanak is a 
gyűlések és kongresszusok: a gyermekek sohasem lesznek 
teljesen megvédelmezve. A lelki élet védelmére kell a 
fősúlyt fektetni, a Krisztus iskolájában kell a gyermekeket 
nevelni és akkor, ha egykor szülőkké lesznek, nem lesz 
szükségök a törvény parancsolatára, hogy gyermekeiknek 
gondját viseljék. 

Különben is a gyűléseken hangoztatott szép szavak 
keveset érnek. Az itt föllobbanó láng legtöbbször kialszik, 
midőn az alatta rejlő parazsat: a kitartó és önzetlen 
munkálkodást keressük. 

A pedagógiai szakosztályon, melynek elnöke dr. He-
gedűs István egyetemi tanár volt, Péterfy Sándor, Pósa 
Lajos, Nagy László, Minké Béla és Ember János fővárosi 
tanfelügyelő beszéltek a gyermekirodalom hibáiról és a 
mai iskola belső életének ama tényezőiről, a melyek a 
gyermekvédelem szempontjából módosításra szorulnak. 

A tanfelügyelő károsnak tartja, hogy a hat éves 
gyermeket egy év alatt kényszerítjük az írásolvasás meg-
tanulására ; a többi osztályokban: a könyv nélkül való 
tanultatás, az élettelen gépies tanítás és erőszakos fegyel-
mezés árt a gyermeknek. Ezeken a bajokon segíthetünk, 



ha hét éves korban kezdjük a tanítást, ha helyesebben 
osztjuk be a tanulnivalókat, ha javítjuk a tanítóképzést 
s ha a tanítást az élőszó és szemléltetés alapjára helyez-
zük és a tankönyveket kitiltjuk. A középiskolákban a szó-
tanultatás iszonyait festi. A magyar, latin és német olvasó-
könyveken kivül a tanulók és tanárok kezéből ki kell 
venni minden tankönyvet, és annyi középiskolát állítani, 
hogy kisebb osztálynépesség mellett könyv nélkül, élő-
szóval is taníthasson a tanár. 

Okos dolgok ezek, melyek egy részének már e 
lapokban is nem egyszer adtunk kifejezést. 

A kongresszusnak egyik lélekemelő ténye azon 
hála, melyet Brunswik Terézia iránt fejezett ki, a ki 
hazánkban az első Angyal-kertet (ovodát) 1828-ban nyi-
totta meg. Házát emléktáblával jelölte meg. 

A míg a bála érzelmei a jobbak szivében élnek: 
addig a gyermekek nem lesznek egészen elhagyatva. 

K. 

EGYESÜLET. 
Irodalmi Táraságunk közgyűlése f. h ó 2 0 - á n 

fo ly t l e D e b r e c e n b e n . A s z é p n a p e m l é k e i k ö r ü l -
z s o n g j á k l e l k ü n k e t m é g m a is. A g y ű l é s s z á m -
b a n , l e l k e s e d é s b e n f e l ü l m u l t a a t á r s a s á g e d d i g i 
g y ű l é s e i t s o ly s z é p r e m é n y s é g e k r e j o g o s í t , h o g y 
s o k k a l n y u g o d t a b b a n t e k i n t ü n k I r o d a l m i T á r s a -
s á g u n k s e g é s z e g y h á z i é l e t ü n k j ö v ő j é b e , m i n t 
e d d i g e l é . N e m az a s z i v e s f o g a d t a t á s é s v e n d é g l á t á s 
t e sz i e g y ű l é s t k e d v e s e m l é k ű v é e l ő t t ü n k , a me ly -
b e n D e b r e c e n v á r o s a é s p r o t . e g y h á z a i r é s z e -
s í t e t t é k a t á r s a s á g o t ós a n n a k t a g j a i t , m e r t h i s z e n 
D e b r e c e n e z e k fe lő l h í r e s vo l t m á r r é g i d ő k ó ta , 
h a n e m a t a g o k n a k , a n a g y k ö z ö n s é g n e k i m p o -
z á n s r é s z v é t e l e , é r d e k l ő d é s e é s a n e m e s f e l b u z -
d u l á s n a k az a h e v e , a m e l y á t h a t o t t a az ü l é s -
n e k ós az e g é s z n a p n a k m i n d e n m o z z a n a t á t . Az 
a l e l k e s e d é s , a m e l y n e k l á n g j á t f e l l o b o g n i l á t t u k 
ó s é r e z t ü k , a z t m u t a t j a , h o g y f o r r m á r a l e l k e k -
b e n az i s t e n i L é l e k n e k á t a l a k í t ó , n e m e s m u n -
k á l k o d á s r a s e r k e n t ő e r e j e , s a z t , a h i t e t k e l t e t t e 
b e n n ü n k , h o g y e g y h á z i é l e t ü n k s a z z a l e g y ü t t 
i r o d a l m i t á r s a s á g u n k is f o r d u l ó p o n t o n áll, a 
m e l y t ő l a h a l a d á s n e m v i s s z a f e l é , h a n e m e l ő r e 
f o g t ö r t é n n i a K r i s z t u s l e l k é n e k s e g e d e l m é v e l . 
A z o k a l e l k e s b e s z é d e k , a m e l y e k e l h a n g z o t t a k 
a g y ű l é s f o l y a m á n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a t á r s a s á g 
n a g y é r d e m ű e l n ö k e i n e k , G y u r á t z F e r e n c n e k é s 
H e g e d ű s S á n d o r n a k a j k a i r ó l , á t h a t o t t á k a l e lke -
k e t s m e g j e l ö l t é k a z t az u t a t , a m e l y b e n egy-
h á z i é l e t ü n k n e k h a l a d n i a kel l s a m e l y e n j á r v a , 
mincl t o v á b b t e r j e s z t h e t i az I s t e n n e k b o l d o g 
o r s z á g á t . L é l e k , e r ő , f e l b u z d u l á s j e l l e m e z t e a 
g y ű l é s t , s a h o g y a j e l e k b ő l í t é l j ü k , ez a l e lke -
s e d é s n e m lesz s z a l m a l á n g , h a n e m m a r a d a n d ó , 

é lő é s m u n k á s e rő , a m e l y n e k s z é p g y ü m ö l c s e i 
f o g n a k t e r e m n i r ö v i d i d ő n . A z i d ő r ö v i d s é g e s 
az ü l é s n a g y f o n t o s s á g a n e m e n g e d i k m e g , h o g y 
a n a p e s e m é n y e i r ő l m o s t é s c s a k f u t ó l a g o s a n szá-
m o l j u n k el, a z é r t c s a k á l t a l á n o s b e n y o m á s a i n k a t 
k í v á n t u k j e l e z n i s j ö v ő s z á m u n k r a t a r t j u k f e n n 
r é s z l e t e s t u d ó s í t á s u n k a t s a g y ű l é s é r d e m l e g e s 
m é l t a t á s á t . D e h o g y g y ű l é s ü n k m i l y s z e l l e m b e n 
s m i l y e s z m e k ö r b e n m o z o g v a fo ly t le, m e g í t é l -
h e t i k o l v a s ó i n k H e g e d ű s S á n d o r v i l ág i e l n ö k n e k 
L a p u n k e l e j é n e g é s z t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l t h a t a l -
m a s b e s z é d é b ő l . F e l h í v j u k r e á o l v a s ó i n k k o m o l y 
f i g y e l m é t . M e g é r d e m l i , h o g y m i n d e n k i e l o l v a s s a 
s s z í v é b e v é s s e a n n a k n a g y i g a z s á g a i t . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Nevézetes kilépés a pápás egyházból. Több 

ízben hírt adtunk már arról az evangéliumi mozgalomról, 
a mely a francia római kath. papság között megindult. 
Mind többen vannak az olyanok, a kik meghasonlva a 
pápás egyházzal s valami jobb és igazabb után vágya-
kozva, kiszakadnak annak kebeléből. Legközelebb is tör-
tént egy nevezetes kilépés, a melylyel a pápás sajtó per-
sze nem igen dicsekszik. A nevezetes kilépő Janssen, 
egy kiváló pap, az oráni nagy pápás szeminárium egykori 
igazgatója. Janssen a Lazarista szerzet tagja volt és jelen-
tékeny szerepet játszott az egyházi életben, a mennyiben 
a nevezett szemináriumban az egyházi dogmatika és filo-
zófia tanára volt és központi prokurátora volt a kinai 
pápás missziónak is. Most pedig oda hagyta egyházát, 
miután belátta, hogy annak tanításai ellenkeznek mind 
a Szentirással, mind a józan észszel. Még eddig nem tért 
ugyan át a protestáns egyházba, — de egy olyan lélekre 
nézve, a melyet bevilágított már a tiszta evangélium 
isteni fénye, nem lehet messze az az idő, hogy tagjává is 
lesz annak az egyháznak, a melynek talpköve és zsinór-
mértéke az Istennek hamisítatlan igéje. 

* Val lások k o n g r e s s z u s a lesz a jövő évben New-
York államban, a melyben, a róm. katholikusok és a 
lutheránusok kivételével, képviselve lesz az amerikai ke-
resztyén egyházak minden denominációja. A kongresszus 
célja az, hogy a különböző keresztyén egyházakat egye-
sítse a vallásos szellemben, a lelkek gyakorlati megmen-
tésében és hogy munkálja az evangéliumi értelemben vett 
jobb igazságosságot. A kongresszus megtartására nézve 
már megtették az előkészítő lépéseket s hiszszük, hogy 
annak meg is lesz az üdvös hatása minden tekintetben. 
— Hejh! hát mi mikor fogjuk megérteni egymást s mi-
kor fogunk hozzá egy akarattal egyházunk építéséhez ?! 

* A spanyo l p r o t e s t á n s o k azon fáradoznak, hogy 
hálájuk kifejezéseül nagyobb összeget gyűjtsenek a Brit-
és külföldi bibliaterjesztő-társaság részére. A vallásos iro-
dalmat. a mint ezt az elküldendő kisérő levélben elisme-
rik, a bibliaterjesztő-társaság teremtette meg Spanyolor-
szágban s ez által lehetővé tette, hogy az Isten igéjén 
kivül még jó könyveket is adhassanak a nép kezébe. Mi 



is megmérhetetlen sokat köszönhetünk ennek a nemes 
társaságnak, hiszen ő nyomatja s adja mesés olcsón 
magyar bibliáinkat, sőt áldoz annak revideálására is. Tanul-
hatnánk azért mi is a spanyol protestánsoktól, mert 
bizony szégyen, hogy tőlünk alig kap a társaság néhány 
fillért. 

* A protestantizmus előnyomulása Francia-
országban. Hogy a rómaellenes keresztyénség, a jezsui-
tizmus minden erőlködése dacára is, mindinkább tért hódít 
Franciaországban, bizonyítja az a hatás is, a melyet 
Bourrier, a Chretien Frangais kiadója, nem régen egy 
Boulogneban tartott előadásával elért. A reformált hit-
vallás terjesztése érdekében előadást hirdetett, s bár az 
első gyűlés megtartását lehetetlenné tette is a papok által 
felbujtogatott csőcselék, a második alkalommal telve volt 
a protestáns templom kíváncsi, de türelmes pápista közön-
séggel. Bourrier felmutatta az evangéliumi keresztyénsé-
get Rómával szemben. A szabadságot, melyet az evan-
gélium ad, és a szolgaságot, a melybe a pápás kleriká-
lizmus megkötöz. A Krisztust, a melynek dicsőséges képe 
oly teljes harmóniában áll a modern társadalom legne-
mesebb és legszentebb aspirációival, — s előadásával oly 
hatást ért el, hogy a hallgatóság közül többen azonnal 
kijelentették, hogy protestánsokká lesznek, egy csomó 
fiatal ember pedig elhatározta, hogy társaságot alkot a 
klerikálizmus elleni küzdelemre. — Bizony, az evangeliumi 
igazságok hatalma áttöri még a legerősebb klerikálizmus 
bástyáit is s azt jezsuita mesterkedésekkel elnyomni nem 
lehet. 

* A bibor e v a n g é l i u m o k . Az evangéliumoknak 
kévés kézirata ment oly sok viharon keresztül, mint a 
pétervári császári könyvtárban őrzött, ű. n. bibor evan-
géliumoké, a melyeknek maradványát nem régen nyomatták 
ki Cambridgeben. 1864-ig ezeknek az evangéliumoknak 
csak 12 levele volt ismeretes. Hat volt belőlük a vatikáni 
könyvtárban, négy a British muzeumban és kettő a bécsi 
császári könyvtárban. 1864-ben újra 33 levelet fedeztek 
fel belőle Pathmos szigetén, a szent Jánosról nevezett 
zárdában. 1883-ban egy görög tudós újra egy jó csomót 
talált meg belőle Sarumsahly-ban, a kappadóciai Cae-
sarea közelében. Ezeket a részeket, bár az angolok és 
amerikaiak mindent elkövettek a megszerzésére, 1896-ban 
az orosz cár vette meg 1000 török fontért s jelenleg a 
pétervári császári könyvtárban Őriztetnek. E rész 182 levél-
ből áll, úgy hogy minden eddig ismert töredéket össze-
véve, az egész kéziratból, a mely eredetileg 462 levélből 
állott, 227 levél ismeretes. A kéziratot valószínűleg a 
keresztes háborúk idejében tépték szét. A kézirat, ép 
állapotában nagyszerűen kiállított kötet lehetett s valamely 
gazdag ember, vagy fejedelmi személy, vagy egyház részére 
készülhetett. A pergament, a melyre írva van, oly fino-
man van kidolgozva, hogy még nagyító üvegen is alig 
lehet megismerni, hogy melyik fele a külső és melyik a 
belső. A pergamentet, mielőtt ráírták volna a szöveget, 
gyönyörű sötét biborfestékekbe mártották s ezért nevezik 
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az evangéliumok eme kéziratát »bibor evangé l iuminak . 
A szöveg ezüst festékkel van írva, míg az iniciálék és az 
Istennek és a Krisztusnak nevei aranynyal. A kézirat, 
keletkezési idejét a VI. század második felébe teszik; így 
tehát valamivel későbbi volna, mint egy másik bíboros 
kézirat, a Codex Rossanensis, a melyet 1879-ben fedez-
tek fel. E két kézirat szövege különben oly rokon egy-
mással. hogy valószínűleg mindkettő egy közös eredetiből 
van másolva. Szövege különben több kézirat szövegével 
egyezik, így a Béza-féle, a Sinai és a vatikáni kódexével. 
A nagyobb uncialis kódexeknek megfelelőleg ez a kézirat 
sem közli a Krisztus vérizzadásáról, a Getsemane kertben 
az angyal által való vigasztaltatásáról, valamint a házas-
ságtörő asszonyról szóló elbeszéléseket. 

* A franc ia p r o t e s t a n t i z m u s helyzetéről elszo-
morító jelentést tett a nyáron tartott közgyűlésen a me-
thódista egyház püspöke. A bajok nem belsők, hanem 
külsők és a jezsuita propaganda működésére vezethetők 
vissza. Sajnálattal említette fel a püspök, hogy aDreyfus 
ügyből támadt anitiszemitizmus türelmetlenkedő szelleme 
átterjedt a protestantizmusra is és az utóbbi időben sok 
kellemetlenségnek és keserűségnek lett okozójává. A jezsui-
ták által szított fanaticizmus oly mérveket öltött, mintha 
csak az inkvizíció szelleme támadt volna fel benne. A 
protestánsoknak nemcsak hogy temérdek gyalázkodást és 
gyűlölködést kellett elszenvedniök, de még mint emberek-
nek és polgároknak is védelmére kellett kelniök a maguk 
jogaiknak. A jezsuita klerikálizmus új keresztes háborúra 
készül az evangéliumi egyházak ellen, meit ezekben látja 
diadalmának legfőbb akadályait. Reményét fejezte azon-
ban ki az iránt, hogy ez nem fog sikerülni, mert a jezsui-
tizmus Franciaországban már nem mer nyitott sisakkal 
harcolni, hanem csak álarc alá bújva Ez az álarc most 
a nacionalizmus és a hadsereg becsületének megvédelme-
zése; de mihelyt a nemzet észreveszi, s nem sokára 
észre fogja venni, hogy ez alatt az álarc alatt nem rej-
lik más, mint a jezsuitizmus, azonnal be fog következni 
ellene a reakció s utána visszatérnek a protestantizmus 
békés napjai is. Adja Isten, hogy minél előbb visszatér-
jenek. 

* Orosz t ü r e l m e t l e n s é g . Az orthodox görög-keleti 
szinódus befolyása következtében az orosz közoktatásügyi-
tanács legközelebb elrendelte, hogy minden iskolásgyer-
meket az orthodox egyház hitvallásában kell nevelni s ez 
alól felmentésnek csak a szentpétervári egyházi főtanács 
engedélye mellett van helye. Ha a német és lengyel luthe-
ránusok mégis a saját egyházuk tanításában kívánják 
nevelni gyermeiket, úgy folyamodjanak engedélyért az egy-
házi főtanácshoz. Ez a rendelet, a mely méltó visszatet-
szést keltett a nem orthodox vallású emberek körében, 
szomorúan illusztrálja az orosz egyház türelmetlenségét 
és oroszosító törekvését. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 

F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Vessük mélyebbre a hálót. 
Irta és a külső-somogyi ev. ref. egyházi értekezlet első gyűlésén 
felolvasta Kálmán Gyula ságvári lelkész, egyházmegyei főjegyző. 

Mélyen tisztelt Értekezlet! 

Szeretve tisztelt esperesünk s a tervkészí-
téssel megbízott egyházmegyei bizottság felhívá-
sának engedve, örömmel ragadom meg az alkal-
mat, hogy alakulásunk első percében elsőül 
emeljek szót, s a nemes ós szent cél munkásait 
szeretettel üdvözölve, kifejezést adjak az én örö-
memnek és mindnyájunk örömének, a felett, hogy: 
eddig segített bennünket az Ur! 

Az az óhajtás, hogy más egyházmegyék 
példájára mi is szervezzünk vagy lelkészi vagy 
egyházi értekezletet, régóta él már közöttünk is 
a jobbak lelkében ; mert ha szemünket behunyni 
nem akarjuk, látnunk kell, hogy az idők mind 
gonoszabbak, a fellegek mind sötétebbek egyhá-
zunk egén, ós ha a kis hajó népe az eddiginél 
fokozottabb éberséggel nem őrködik, s különö-
sen ha nagyobb vágyódással és nagyobb szere-
tettel nem fogódzik egyetlen mentő horgonyához, 
a Krisztushoz, a kinek mind a szelek, mind a 
habok engedelmeskednek : akkor a szép alko-
tású ós dicső múltú hajó, mely a világ tisztele-
tétől környezett méltósággal járt vala a mély 
vizeken, legfeljebb könnyű játóklapdájává lesz a 
csapkodó hullámoknak s jó, ha épen le nem 
száll a megsemmisülés ós felejtés dicstelen sír-
jába ! 

De — mit féltek, óh kicsinyhitűek ? ! — 
hangzik felénk is a bátorító isteni szó, onnét a 
galileai tenger partjáról, melynek hallatára a 
hajóban szunnyadó tanítványok az álomból egy-
szerre felocsúdva, új lélegzetet vesznek ós a 
kormányrúdnál ós az evezőpadokon kettőzött 
buzgalommal munkálkodván, néhány perc alatt 
elcsitul a vész, elszáll a keblekből a félelem és 
hitöknek ereje által — mentve vannak. 

Félnünk s különösen elcsüggednünk nekünk 

nem szabad, tisztelt ér tekezlet ! mert a félelem 
rosz tanácsadó szokott lenni. De ez nem azt 
teszi, hogy kicsinyelve a veszélyt, a protestán-
tizmus életerejére vagy az ősök érdemeinek gaz-
dag tárházára támaszkodva, s illetőleg abban 
elbizakodva, tótlen kezekkel nézzük: »dum def-
luit amniscf, hanem azt teszi, hogy kerítéseink 
minden résein éber szemekkel álljunk őrt mind-
nyájan, ama győzhetetlen fegyverrel, a Krisztus 
evangéliumával ; hogy szélesítsük ki tevékenysé-
günk eddigi szűk körét és azt gazdagabb tar-
talommal töltsük meg; szóval: ragadjuk meg a 
munka minden eszközét, e nehéz ós veszedelmes 
időben! 

Ez a szent cél lebegett előttünk s ez vezé-
rel bennünket ez alkalommal is, midőn egyházi 
értekezletté alakultunk. — Mint királyi papság 
ós szent nép, kik ugyanazon egy hivatásra hivat-
tat tunk el, papok és nem papok, egyháziak és 
világiak, tömörülni kívánunk, ismerni akarjuk 
egymás erejét s vállvetett erővel óhajtunk dol-
gozni az Isten országának megépítésére; mert 
érezzük s látjuk, hogy régi tisztes fegyvereink 
s munkaeszközeink, melyekkel negyedfólszáz óv 
óta becsülettel, sőt dicsőséggel megálltuk helyün-
ket, ma, a XX. század hajnalán, a megváltozott 
viszonyok mellett, nem megfelelők s nem kielé-
gítők többé, s miként az okos gazda nem elég-
szik meg mainapság régi faekójével, nekünk is 
mélyebben járó ekével kell hasogatnunk az Isten 
szántóföldjót, a ránk bizott emberi lelkeket. 

Hajdan, a mikor prot. népünknek mond-
hatni egész gondolatvilágát a vallás töltötte be, 
és ennek gyakorlása kevesebb áldozatba is került 
a mostaninál : az amúgy is erőteljes hitélet fen-
tartására teljesen elégséges volt a templom ós 
a melléje épített szerény iskola ; a közös ének-
lés, imádkozás ós a prédikáció hallgatása kielé-
gítők az ő egyszerű lelke szükségeit, s vallásá-
ban boldog volt, egyházához ragaszkodott. — 
Ma más időket élünk. — A rohamosan ter-



jedő civilizáció még a míveltebb lelkek közül 
is sokakat megtéveszt csillogásával; mennyivel 
inkább az egyszerű népet, mely annak á tka i t : 
a fényűzést, a nagyravágyást, a hamisan értel-
mezett egyenlőséget és a vallással való nem-
törődést hamarább megtanulja, mintsem annak 
áldásait elsajátítani tudná. Ehhez járul az állami 
nehéz terhek mellett az aránytalan egyházi adó-
zás ós az ebből származó keserűség érzete, 
melyek a hitélet hanyatlásának s a közönyösség 
terjedésének, ha nem is egyedüli, de kétség-
kívül legszámbavehetőbb okozói. 

Gondoljuk hozzá ezekhez azokat a kapukat, 
melyeket az egyházpolitikai új törvények az 
adózástól menekülni vágyó, bár sokszor nagyon 
buzgó, de nagyon is szegény sorsú prot. ember 
előtt, meg a zavarost kereső lélekhalászat előtt 
kinyitottak ; s azonnal indokolva van előttünk az 
a kívánság, hogy a hitélet fejlesztésében okvet-
lenül nagyobb tevékenységre ós az eddiginél 
hatékonyabb eszközökre van szükségünk. 

Az idő jelei azok, melyek parancsolólag 
sürgetik, hogy a Krisztust, kit a világ elfelejteni 
készül, vigyük be most már ne csak a templo-
mokba és iskolákba, hanem a családokba és a 
társadalomnak is minden ré tegébe; hogy az 
evangélium nagy tőkéjét mintegy apró pénzre 
felváltva oszszuk szót nagyok ós kicsinyek között; 
szóval ne tartsuk magunkhoz méltatlan dolog-
nak, Idvezítőnk példájaként, ölünkbe venni a 
gyermekeket, vezetni az ifjakat, segélyezni a 
szegényeket és betegeket, sőt leülni még a pub-
likánusok közé is, az Isten igéjének megtartó 
erejével. 

Es szerintem, tisztelt Értekezlet, ez képezné 
a mi elsőrendű ós legszebb feladatunkat. Látván 
az iskolai s különösen vallásos nevelésünk hiá-
nyos voltát, első sorban a vallástanítás reform-
jával kellene foglalkoznunk, s raj ta lennünk 
teljes erővel, hogy ne csak vallást tanítsunk, 
hanem vallásosságot, sziv- és léleknemességet 
is plántáljunk a gyermeki lélekbe, vagyis nyer-
jük meg őt, már a zsenge korban a Krisztusnak, 
mert csak úgy várhatjuk, hogy családaink vallá-
sosak lesznek ós sem élet, sem halál el nem 
szakaszthatja őket a Krisztusnak szerelmétől.— 
Sokat tehetnénk e cél elérésére a konfirmációi 
oktatásnak melegebbé s magának a konfirmálás-
nak ünnepélyesebbé tótelével, mely egy feled-
hetlen és mindig megmaradó emléket hagyván 
a lélekben, az egyházhoz tartozó érzetet élénk 
elevenségben tartaná, az egész életen á t ! 

Az ifjúsági egyesületek ós énekkarok pedig, 
a melyekkel már nem egy helyen tettek sikeres 
kísérletet, különösen azért ajánlhatók, mert a 
serdülő korban levő ifjakat sok veszélytől óvhat-

juk meg ós sok nemes ós szép dologra vezérel-
het jük azok által. — Tanítsd a gyermeket az ö 
útjának módja szerint, és mikor megvénhedik sem 
távozik el attól! — mondja a bölcs oly szépen 
és oly igazán. 

E mellett, midőn unos-untig halljuk nap-
jainkban a panaszt templomaink ürességéről, a 
régi hitélet ós áldozatkészség meghanyatlásá-
ról, sőt nem ritkán a hívteleneknek elpártolásáról 
is : méltó, hogy gondolkozóba essünk ós szigorú 
bírálatot tar tsunk önmagunk és a mi hívségünk 
felett is. — Azt tudjuk, hogy az ige ige marad, 
örök marad, csontokig és velőkig ható marad 
mindenkoron ós az megigazításra nem szorul 
soha, de vájjon mi hű sáfárai voltunk-e annak ? 
Kamatoztattuk-e a ránk bizott talentumot, úgy, 
a mint parancsolva volt, avagy tán markunkban 
zsugorgattuk minden haszon nélkül? Prédikál-
tuk-e az igét mind alkalmas, mind alkalmatlan 
időben? Prédikál tuk-e mindenütt , a templomban 
ós az életben, a családban ós társadalomban; 
prédikáltuk-e még a házak fedeléről is ? És külö-
nösen prédikáltuk-e az igét, a Krisztust, lelki-
pásztorok ós világiak, egyenlő szeretettel ós 
buzgósággal, életünkkel és példánkkal; s nem 
szégyeneltük-e sokszor az ő Evangéliumát, mely 
Istennek hatalma minden hivők üdvösségére? 
És ha a részrehajlatlan önvizsgálat azt mondja 
nekünk : »In te pernicies tua Izrael®, — akkor 
ne habozzunk s ne késlekedjünk többé. Vessük 
kezünket azonnal az eke szarvára ós közös buz-
galommal igyekezzünk betömni a réseket s meg-
erősíteni Jeruzsálemünk kőfalait. — A ki nem 
keresi fel templomunkat, azt keressük fel mi, 
családi tűzhelyénél vagy foglalkozása közben; 
adjuk kezébe az Életnek könyvét, hogy lelke 
ürességét ne legyen kénytelen érezni. — A kik 
nem örömest hallgatják a mi prédikálásunkat, 
tartsunk azoknak órtelemfejlesztő ós szívneme 
sítő előadásokat, felolvasásokat a napnak más 
órájában (a nappali vagy esti órákban-e? ez nem 
kórdós, csak tartsunk !); hiszen akkor is az igét 
hirdetjük, habár tán más alakban ós vonzóbb 
modorban. — Ne mondjuk, hogy ez a külföld 
majmolása és ellenkezik a magyar góniuszszal! 
Hát a reformáció, sőt magának a Krisztusnak 
tudománya is nem a külföldön született-e meg, 
ós abból, hogy valamit a művelt külföldtől vet-
tünk át, következik-e, hogy az okvetlenül rosz? 
Názáretből nem támadhat-e valami jó is? Hiszen, 
hogy egyebet ne említsek, a lelkészt és egyházi 
értekezletek is a nagy nyugoti prot. országokban 
létesültek legelőször, és mi most minden félté-
kenykedés nélkül követjük azoknak példáját. 

Oly sok a teendőnk, annyi a megbeszélni 
valónk, tisztelt értekezlet, hogy ezeknek részletes 



elősorolása, rövidre mórt időnkhöz képest, szinte 
lehetetlen ; de ha megkezdjük a munkát, a meg-
vitatandó kérdések majd egymásután fognak 
felszínre jutni. — A lelkipásztori működésnek 
ezerféle ága i : a gyülekezet kormányzása, ige-
hirdetés, iskola- ós nevelésügy, szegények és ár-
vákról való keresztyéni gondoskodás, lelkipásztori 
gondviselés, az egyház anyagi érdekei, adózási 
viszonyainak rendezése, a világi elem nagyobb 
mérvű érdeklődésének felköltése a templom és 
egyház i r án t ; a szegénységgel küzdő lelkipász-
torok helyzetének s társadalmi állásának javítása 
ós több effélék bő anyagul kínálkoznak nekünk 
arra, hogy egymástól tanuljunk és a többi nemes 
harcosokkal együtt mi is közreműködjünk egy-
házunk felvirágoztatásának dicső munkájában. 

Az aratni való gabona bizony sok ! Refor-
mátus hitsorsosaink, munkatársaink, fel tehát a 
munkára, a nagy aratásra ! A mindenható Isten 
nevében : előre ! 

Jelentés a M. P. I. T. 1898. évi működéséről. 
Tisztelt Közgyűlés! Nagy örömömre szolgál, 

hogy a M. P. I. T. e nemes város, e hires egyház ós 
legnépesebb egyházkerület szives meghívásából, 
a magyar protestantizmusnak e nagy metropoli-
sában, ily nagyszámú ós díszes közönség jelen-
létében tar that ja 3-dik vándorgyűlését. Már maga 
a meghívás ós az itt tapasztalt szívélyes és 
fényes fogadtatás is örvendetes változás bizonyí-
téka, mert azt mutatja, hogy Debrecen intéző 
köreiben a Társaság alakulásakor keletkezett 
tartózkodás és bizalmatlanság megszűnt s helyét 
egy jobb jövő zálogául tekinthető bizalom ós 
békés egyetértés foglalja el ; mely remélni engedi, 
hogy azokat a nagy szellemi és anyagi erőket, 
a melyek Debrecennek ós nagy környezetének 
protestantizmusában a Társaságra nézve kiakná 
zatlanul lappanganak, a Társaság iránt kifejlődő 
rokonszenves bizalom, az általa képviselt szent 
ügy és nemes hivatás termékeny eleven-erőivé 
változtatja át. 

Mert a M. P. I. T.-nak oly nemes hivatása 
van, a mely minden magyar protestáns ember 
munkás szeretetére érdemes. Társaságunk nagy 
eszmét képvisel és kiváló missziót teljesít. Iro-
dalmi tevékenység útján termékenyíteni, gazda-
gítani ós virágozásra emelni a magyar protestáns 
egyházat ós a nemzeti ku l turá t : ez a mi társu-
latunk célja; a sajtó ós egyesület útján Jézus Krisz-
tus isteni evangéliumából új jászülő ós nemesítő erő-
ket vinni be a magyar egyházi ós valláserkölcsi 
é le tbe: ez a mi magasztos h iva tásunk; a sok 
oldalról szorongatott ós sok tekintetben hát térbe 

szorult magyar protestantizmusnak sajnosan meg-
lankadt életét erőteljes egyházi irodalom által 
régi jó hírnevére fölemelni: ez a mi állandó 
törekvésünk. Ilyen életnemesítő munkásságra 
minden időben szükség van, mert a földön élő 
intézmények, még az isteni eredetű ker. vallási 
ós egyházi itózmények is, az emberi ós társadalmi 
véges tényezők ráhatása folytán az idők folyamán 
elbágyadnak, sőt néha tespedósbe jutnak vagy 
épen degnerálódnak; mint a legnemesebb állatfaj 
vagy növényi élet is elkorcsosul vagy elfajzik, 
ha időnkint nem nemesíti meg vagy nem oltja 
be az emberi szorgalom ós szakértelem. A jelen-
korban pedig, a mikor általános a panasz, hogy 
a keresztyén kegyesség meglankadt s a jó er-
kölcsök meglazultak, kétszeres a szükség, hogy 
az emberek elsatnyult vallása és degenerált 
erkölcsisége a Jézus Krisztus isteni erőiből lelki 
beoltás által megnemesíttessók. 

E nagy s nehéz munka irodalmi ágában 
tíz óv óta fáradozik a M. P. I. T. Szegényes esz-
közökkel, csendben ós zajtalanul dolgozgattunk, 
de immár számottevő eredményekkel. Az ily 
ideális munkát rendesen kicsinylő közöny, két-
kedés és féltékenység jegét sikerült immár a 
két protestáns egyház legnemesebb köreiben fel-
olvasztanunk. Nagy küzdelmekkel ós erőfeszíté-
sekkel, teljes tíz éves pályafutása alatt, megszi-
lárdított ós tekintélyre emelt ez a Társaság egy 
tudományos havi folyóiratot, a, •»Protestáns Szem-
lét«, melynek eddig megjelent tíz kötete a fej-
lettebb külföldi irodalmak hasonló szemléivel is 
kiállja a versenyt. Létesített egy könyvkiadó vál-
lalatot, melynek egyháztörténeti és tudományos 
egyházi kiadványai az ecldig megjelent tíz kötet-
ben sok becses művet tartalmaznak. Hatvan fü-
zet »Koszorúm c. népiratkáival, a nép és az ifjú-
ság számára, immár egy kis könyvtárra menő 
vallásos iratot adott ki, melyek ezer meg ezer 
példányban forognak közkézen, nllázi Kincstára, 
c. kiadvány sorozatával az elegyháziatlanult-, a 
vallásosságban meggyengült művelteket akarja 
megnyerni Krisztus Urunknak ós az ő evangé-
liumának. E négy ágú munkásságában igaz, hogy 
sok előítélettel, sok kicsinyléssel ós még több 
közönyösséggel kellett e társulatnak megküzdeni ; 
de az Úr, a minden áldások Ura mutatott áldást, 
adott sikert is a hű munkásoknak. Megadta 
érnünk azt, hogy lelkes ós hivatásos irói gárda 
kezd kiképződni sorainkban ; eljutottunk ódáig, 
hogy az egyházirodalmi munkásság is kaphat 
immár jutalmul nemcsak köszönő szót ós erköl-
csi elismerést, hanem írói tiszteletdíjat is ; meg-
értük azt, hogy buzgó lelkészeink ós tanítóink 
soraiban immár nemcsak szórványosan, tizen-
huszan, hanem tömegesen, százan ós százan fára-



doznak irodalmi termékeink terjesztése körül. 
Most már remélhető, hogy áldozatkész világi 
elnökünk mellett az egyházi irodalomnak más 
Mecenásai is támadnak. 

Mult évi kiadói tevékenységünk a négy kiad-
vány-sorozat három első ágára szorítkozott. Havi 
folyóiratunk a »Prot. Szemlecc 44 ívnyi terjedelem-
ben, a t i tkár szerkesztésében, 1200 példányban 
nyomatva, X-ik évfolyamát fejezte be és az egy-
házi tudományok népszerűsítésén fáradozott. 
Könyvkiadó vállalatunk X-ik kötetéül egy kötet 
magyar prot. egyháztörténeti monográfiát adtunk 
ki, melybe Zoványi Jenő, Révész Kálmán, Payr 
Sándor és Földváry László tagtársak írtak való-
ban becses egyháztörténeti tanulmányokat. Az 
alapító és rendes tagok számához mérten csak 
800 példányban nyomattuk. »Koszorú« c. vallásos 
füzeteinkből a 41—50. számok jelentek meg a 
mult évben, 5 — 5 ezer példányban. »Házi Kincs-
tár« c. könyvsorozatunkban szünetelt az újabb 
kibocsátás, mert az e célra is szolgáló Károli-
alap pénztárát nem akar tuk teljesen kimeríteni. 

Társulatunk pénzügyei móg mindig nagyon 
szerények s a legutóbbi években deficittel is 
kell küzdenünk. Van ugyan a Társaságnak közel 
50 ezer frt tőke természetű vagyona ós külön 
rendeltetéssel móg mintegy 3 ezer frtnyi forgó 
tőkéje. Ámde mily csekély eszköz ez azokhoz 
a nagy célokhoz képest, melyeket Társaságunk-
nak meg kellene valósítani? ! Sürgetik a Bibliai 
Lexikon kiadását, de nincs rá pénzünk; egy kis 
alapítványt kaptunk Kálvin Institutiója lefordít-
tatására, a munka sajtó-készen is volna, de a 
még legalább háromannyi befektetést igénylő 
kiadáshoz nincs meg a szükséges alapunk. Aztán 
annak az ötvenezer frt tőkének is az a bibéje, 
hogy belőle csak 20 ezer frt van a Társaság 
pénztárában, a többi harmincezeret még nem 
fizették be az alapítótagok, a mi még nem volna 
épen baj, de sajnos, hogy a kamatok sem foly-
nak be pontosan. Evdíjas tagjainknál pedig közel 
8 ezer frt a hátralék, pedig szorgalmas pónztár-
nokunk évenkint kétszer is, külön-külön is meg-
keresi a tagokat tagdíjak befizetésére. Ez a nagy 
hátralék nagy égető sebe pénztárunknak ós nagy 
akadálya társulatunk tevékenységének. 

Ámde legújabban, s talán épen a mult óv óta, 
mintha némi javulás mutatkoznék e tekintetben 
is. Néhai Szász Domokos erdélyi püspök még 
eletében ezer frt alapítványt fizetett be társula-
tunk pénztárába, hogy annak fele részével elő-
ször is Kálvin Institutiójának magyarra fordítá-
sát mozdítsuk elő, azután pedig, ha visszatérni 
a befektetés, más klasszikus theol. munka kiadá-
sát segélyezzük. Néhai Busbach Ádám, a losonci 
takarékpénztár volt igazgatója, vógrendeletileg 

400 frtot hagyományozott társaságunknak, mely 
összeg azonban csak a hagyományozó özvegyé-
nek a halála után lesz befizetendő. Hegedűs 
Sándor másodelnök úr, Társaságunk régi Mece-
nása, a »Koszorú« füzetekre és a tervezett Bib-
liai Lexikon előmunkálataira 517 frtot adomá-
nyozott s ő lesz kegyes fedezni az idei tiz új 
»Koszorúcc írói honoráriumait is. Említsük áldás-
ban s foglaljuk hálánkba e nemes pártfogóink 
neveit, de egyszersmind igyekezzünk követni 
szép póldájokat. Ne feledjük, hogy ez a nagyra-
hivatott Társaság csak akkor lesz képes nagyobb-
szabású munkásságra, ha mostani szegényes 
eszközei, a reá váró nagy célokkal arányban 
megszaporodnak. 

Tagjaink más irányú munkásságában is ész 
lelhető némi haladás az elmúlt évben. Az új 
tagok gyűjtésében ugyan még mindig kevesen 
serénykednek ; de az elnökség által kibocsátott 
megkeresésre egyesek mégis hozzáláttak ehhez 
a fontos munkához is, a minek eddig is van 
annyi sikere, hogy a mult óv közepétől mos-
tanáig közel 90 új tag lépett be Társaságunkba; 
oly szám, a minőt az alakulás ideje óta egy év-
ből sem tucl fölmutatni a M P. I. T. A taggyűj-
tésben legsikeresebben munkált a sárospataki 
theol. akadémia, melynek köréből 22 új tagot 
nyertünk ós az abauji egyházmegye, melynek 
egyik lelkésze, esperese támogatásával 32 új 
tagot jelentett be. Fölemlítem a buzgó tagtárs 
nevét, mert megérdemli e l i smerésünket : Benke 
Isván hernád-szentandrási reform, lelkész. A 
mult évben kimutatott 1014 taghoz azóta 132 
új tag járult, kik között 4 alapító, 57 rendes, 
71 pártoló t a g ; meghalt ós kilépett 19 tag s 
így a tagok létszáma most 1130. S azt hiszem, 
hogy ügyünk népszerűsítésére azok a rokonszen-
ves nyilatkozatok ós buzdítások is tettek vala-
mit, melyek a sárospataki, pápai, orosházi ós 
budapesti egyházi lapokban megjelentek. Való-
ban, ha társulatunkat, virágzásra akar juk emelni, 
a taggyűjtósben is nagyobb, egyetemesebb és 
erélyesebb akcióba kell lépnünk, ós nem szabad 
addig pihennünk, a míg a két protestáns egyház-
nak minden jobb móclú híve ós gyülekezete 
tagja nem lesz a Társaságnak ! 

Tagjaink társulati munkásságában is mutat-
kozik előmenetel. Annak a termékeny eszmének, 
melyet a Társaság proklamált ós valósított meg 
először Budapesten, hogy a téli időszakban 
vallásos felolvasásokat tartsunk s a prot. egyházi 
életet ez úton is fejleszszük, termékenyítsük, 
eszmóltessük : örömmel jelenthetem, hogy immár 
sok híve és nem egy apostola támadt hazánk 
különböző városaiban ós falvaiban. Hogy csak 
egy néhányat említsek : Budapesten a Belmissziói 



havi értekezleteken, a Református ifjak egye-
sületében, a Lorántffy Zs.-egyletben vert gyöke-
ret a vallásos felolvasások eszméje; Kolozsvárott 
a vallásos estéken, Pozsonyban a »Protestáns 
Esték«-en, Pápán az evang. egyesületekben és 
a református egyházban; Komáromban, Békésen, 
Eperjesen az ifjúsági egyesületekben; Baranyá-
ban, Vértesalján, Somogyban, Felső-Szabolcsban, 
Szatmárban, Borsodban, Gömörben stb. az egy-
házmegyei értekezleteken, *s ezen kivül nagyon 
sok helyen foly ily természetű irodalmi eszmól-
tetés. Ennek a munkásságnak a prot. öntudatot 
termékenyítő s a vallás-erkölcsi életet nemesítő 
hatásán kivül az a közvetlen irodalmi hatása is 
van, hogy egyházunk tagjai megismerik, meg-
kedvelik és itt-ott már kezdik meg is rendelni 
a protestáns kiadványokat s ezek között e mi 
Társaságunk kiadványait is. Üdvös és T arsa-
ságunkra nézve is hasznos dolog volna, ha a 
vallásos felolvasások minél szélesebb körben 
meghonosulnának; mert statisztikailag is bebi-
zonyítható tény, hogy hazánkban is, épen mint 
külföldön, azokban a gyülekezetekben vásárolnak 
és olvasnak a legtöbb vallásos könyvet, a melyek-
ben a vallásos felolvasások és összejövetelek 
állandóan meghonosultak. 

Legnagyobb haladást a kiadványok terjesztése 
terén tett társulatunk. Kiadványaink s külö-
nösen »Koszorú«-füzeteink iránt az érdeklődés 
a mult évben jelentékenyen fokozódott; a ter-
jesztők és elárusítók száma növekedett s a 
kelendőség is szép emelkedést mutat. Ugyanis, 
míg öt évvel ezelőtt, mikor a »Koszorú«-füzete-
ket megindítottuk, csak nagy nehezen tudott 
bizományosunk kétszáz elárusítót összetoborzani, 
addig most közel nyolcszáz lelkész és tanító 
foglalkozik e kiadványaink terjesztésével. A kelen-
dőség emelkedését mutat ja az, hogy míg 1897-ben 
21,557 »Koszorú«-íuzetet s illetve "26,456 számot 
adtunk el, addig 1898-ban 27,888 füzet, illetve 
32,834 szám kelt el. Ennek a vállalatunknak 
a pénzügyi oldala is javult, mert míg 1897-ben 
a »Koszorú«-ra a Károli Gáspár nevét viselő 
alapunkból 1008 frt 15 kr. külön befektetés 
volt szükséges, addig 1898-ban csak 38 frt 
16 kr. kezelési deficitje volt a »Koszorú«-kiad-
ványoknak. Ez a szép siker főleg azoknak a 
buzgó lelkész és tanító tagtársaknak köszönhető, 
a kik felfogták a népies vallásos iratok hivatá-
sát, s minden alkalmt felhasználnak arra, hogy 
olvasni szerető népünknél »Koszorú«-füzeteinkkel 
is ébreszszék a vallásos buzgóságot, kiszorítsák 
az erkölcsrontó ponyva-irodalmat s ellensúlyoz-
zák a nagyban űzött szektás és pápás térítő 
propagandát. Üdv ós elismerés e jó munkáér t 
a hivatása magaslatára emelkedett lelkészi ós 

tanítói karnak! Csak előre, ne lankadjunk, t. 
tagtársak;e jelben győzelem ígérkezik számunkra ! 

De mint minden esztendő, úgy az elmúlt 
is az örömök mellett hozott veszteséget, pusztulást 
is társaságunkra. A halál nagyon sokat kivágott 
sorainkból az utolsó nagygyűlés óta. Választ-
mányunkból kidőlt Szász Domokos erdélyi püspök, 
a mi társaságunknak is oszlopos, választmányunk-
nak tevékeny tagja, ki a mult évben Kolozsvártt 
vendéglátó házigazdája ós szép célú alapítvány-
nyal megörvendeztető vezéralakja volt társasá-
gunknak ; elhunyt Szilágyi Sándor, a nagynevű 
történetíró; kidőlt Szőllősi Antal makói lelkész, 
a ki egy szép pályadíjjal segítette meg társula-
tunkat , ós Tóth Sámuel debreceni theologiai 
tanár, a nagyszorgalmú egyházkerületi és konventi 
főjegyző. Pártfogó tagjaink közül szentmártoni 
Radó Kálmán dunántúli főfelügyelőt; alapitóink 
sorából báró Radvánszky János ker. gyámintézeti 
elnököt, Giczey Sámuel ós Arany László buda-
pesti egyháztanácsosokat, Szabó Mihály hódmező-
vásárhelyi főgondnokot, Búsbach Ádám losonczi 
egyházi felügyelőt, László József kocsi lelkészt, 
Nagy Feréfcc kecskeméti tanárt szólította el az 
Ü r ; rendes tagjaink között Kis Gábor pápai, 
Tabajdi Lajos szatmári és Gergely Károly nagy-
bányai református lelkészek a nevezetesebb 
halottjaink. Legyen áldott ez elhunytak emléke-
zete ! Az élet Urát pedig kérjük, hogy újabb 
tagokban pótolja ki veszteségeinket, s a kidől-
tek helyére újabb aratókat bocsásson ki egyhá-
zunk és társulatunk munkamezejóre! 

T. Közönség! Végig tekintve Társaságunk 
tiz évi pályafutásán, a kik a munkában részt 
vettünk, e jubiláris esztendő bezárultán hálás 
szívvel elmondhatjuk az ótestamentomi patriar-
kával : idáig megsegített az Ür ; mert Társasá-
gunk mégis meggyökerezett a magyar protestáns 
köztudatban. S ez az első tiz esztendő, úgy hi-
szem, elég hosszú próbaidő volt azoknak is, a 
kik eddig várakozó állást foglaltak el ós meg-
győzhette őket arról, hogy a M. P. I. T.-ban van 
»hit, jog ós erő« az életre. A meggyökerezós 
után most már hadd következzék a gyors növe-
kedés időszaka. Azért én nagy bizalommal a r ra 
kérem a kivül á l lókat : elég volt a várakozásból, 
lépjetek be és fogjatok velünk kezet a szent 
munkában! A nagy apostol szavaival kórlek 
benneteke t : áron is megvegyétek a jó alkalma-
tosságot, mert az idők gonoszak. Nem látjátok, 
nem olvassátok hónapról hónapra, hogyan pusztu-
lunk, veszünk a gyermekek eligéróse, a folytonos 
kitérések által ós a lelkekre nehezült álmosság 
miatt. Sohasem volt nagyobb szükség a váll-
vetett, az egyetértő, az erősítő ós mentő mun-
kára, mint napjainkban. Fel a munkára, ne 



késlekedjünk, nehogy kifogyjunk az időből. — 
Különösen hozzátok fordulok kérő szóval, deb-
receni egyházunk hithű tagjai, kiknek híres 
egyházatokat annyi dicső történeti emlék övezi 
körül. Vegyétek eszetekbe az idők intelmeit és 
ne késsetek a multakhoz méltó munkába fogni. 
Rólatok azt tar t ja a história : Debrecen nehezen 
indul meg, de ha egyszer megindul, nagyot lép. 
Tegyétek meg e nagy lépést! Mutassátok meg, 
hogy nem fajult el ereitekben az ősi kálvinista 
v é r ! Szerezzétek meg magatoknak és Társasá-
gunknak azt a dicsőséget, hogy ha az első 
tiz esztendőben életképes gyermekkorra nőtt: a 
második évtizedben, a ti hathatós közreműködé-
setekkel, hadd izmosuljon erőteljes férfiúvá a 
M. P. I. T. — Segítsen erre titeket, segítsen erre 
mindnyájunkat a kegyelem nagy Is tene! 

Szőts Farkas. 

T Á R C A . 

A ház. 
(Folytatás.) 

Mások így beszélnek: pénzünk nincs ugyan, de van 
szorgalmas kezünk, takarékosságunk, tudunk és akarunk 
is dolgozni: ezekre alapítjuk reményeinket, hogy házas-
életünk szerencsés leend. Ha a házastársakkal szorgalom 
és takarékosság költözik valamely házba, az bizonyára jó 
hozomány; de a házat csak ezekre alapítani még nem 
elég. Nem jöhetnek-e betegségek, a mikor az ember nem 
dolgozhatik, még ha akarna is? Vagy nem érheti-e a 
házat olyan csapás és szerencsétlenség, hogy a zsákból 
a liszt, a korsóból az olaj minden takarékosság mellett 
is kifogy ? Mit keres akkor a szorgalmas kéz, s mit taka-
rít meg a takarékosság? Legfeljebb csak a testi kenyeret. 
De az ember nemcsak kenyérrel él, s valóban roszul 
ismeri az a házas életet, a ki azt gondolja, hogy a ház-
ban nincs semmi másra szükség. — Te a szeretetre 
gondolsz, mondják ismét mások. Igen, a szeretet, a mely-
lyel egymás iránt viseltetünk, ez az az alap, a melyre 
mi építünk, s a mely sohasem fog meggyengülni vagy meg-
ingadozni. Segítsen az Isten, hogy ilyen ne történjék vele-
tek ! De nem igaz-e, hogy sokaknál, a kik így gondolkoz-
tak és beszéltek, mégis megingott ez az alap ? Meginoghat 
az nálatok is, ha szeretetetek nem az igaz alapban, a 
Jézus Krisztusban gyökerezik. Ha a Krisztust szeretjük, 
akkor e szeretet minden más szeretetnek kötelékeit is 
meg fogja erősíteni; míg az, a mi nem rajta alapul, sem-
mivé leszen. 

Ezért a háznak egyedüli biztos alapja csak a Krisz-
tus lehet. A házban a szeretet a legdrágább kincs. A hol 
férj és nő egymást, a szülők gyermekeiket, a gyermekek 
szüleiket igazán szeretik; a hol a ház minden lakója a 
szeretet melegét érezi, ott a családi életnek olyan fája 

növekedik, a mely csak nemes gyümölcsöt terem. De a 
szeretet nagy és nehéz művészet. Gyakorolni kell azt, 
hogy vágyainkat legyőzzük, hogy akaratosságunkat, rosz 
hangulatunkat, kedvetlenségünket, izgatottságunkat szí-
vünkben megöldököljük. És ezt senki sem teheti meg az 
Úr nélkül, a ki a régi szívet megújítja, s Lelke által meg-
teremtheti abban az igaz, alázatos, áldozatkész, gyöngéd 
és szíves szeretetet, a mely sohasem a maga, hanem 
mindig csak a mások javát keresi. Ha azt akarjuk, hogy 
a ház boldog legyen, akkor abból nem szabad hiányoz-
nia a szomorúságban a vigasztalásnak, a különféle szük-
ségekben a hűséges segítségnek s a családi élet nehéz 
feladatai között az erős kitartásnak. Tudjátok-e, hogy ki 
adhatja meg mindazt s ki akarja meg is adni minden 
háznak ? A Krisztus. Abban a házban, a mely Ő reá 
építtetett, a vigasztalás patakjai folynak ; s az Ő szíve és 
füle mindig nyitva áll, a mikor a lakók segítségül hívják. 
A háznak nemcsak olyan helynek kell lennie, a hol egy 
csomó ember együtt dolgozik, közösen asztalhoz ül, az 
élet terheit és örömeit megosztja, s aztán eltávozik, ha-
nem főként úgy kell berendezve lennie, hogy az eltávo-
zók az örök béke hajlékaiba vonulhassanak be. De ez 
csak úgy lehetséges, ha a lakók az Isten kegyelme által 
a Krisztusban építtettek meg s megengedték, hogy az Isten 
élő templomaivá formáltassanak. Ezért tehát csak a 
Krisztus lehet a háznak valódi alapja. Más alapot, a melyen 
a ház jó és rosz napokban szilárdul állhatna, — senki 
sem vethet. 

De még azt is meg kell vizsgálnunk, hogy miként 
velhetjük meg a háznak ezt az alapját. Magától értetődik, 
hogy ez nem külső, hanem belső munka, s hogy ez azok-
nak szívbeli ügye, a kik a házas és házi életet megkez-
deni akarják. — Ismerniök, szeretniök és birniok kell a 
Krisztust; - szivöknek az ő szeretete által kell megáldat-
niok, hogy vele és nevében kezdjék meg házaséletüket, 
és őt, a kiben a vigasztalásnak. az erőnek és a remény-
ségnek kincsei rejlenek, inint legdrágább hozományt vigyék 
házukba. S nagy örömünkre szolgálhat az, hogy, — a mint 
Pál apostol is bizonyítja, — ez az alap már megvettetett. 
Látod, kedves olvasó, a könyörülő Isten érted és minden-
kiért, a világ váltságául egyszülött fiát halálra adta, azután 
a halálból föltámasztotta, hogy mi bűneink bocsánatát, az 
életet és a boldogságot Ő általa keressük, vele belső 
közösségbe lépjünk és benne, mint az élet igaz alapjában 
gyökerezve, az örök életet megnyerhessük. 

De nekünk, magunknak kell hozzá sietnünk. Az nem 
segít, hogy az alap megvettetett, ha mi azt el nem fogad-
juk és rá nem építünk. Ha mi Krisztust, mint igaz alapot, 
szivünkbe nem helyezzük, úgy házunk alapjává sem tehet-
jük. Lássátok csak ti fiatalok, az az idő, a mikor arra 
gondoltok, hogy saját tűzhelyet alapítsatok, köztetek sokra 
nézve el fog következni; némelyikőtök talán már örömmel 
és reménységgel is tekint az elé. De rendelkeztek-e már 
azzal, a mi ahoz mindenek előtt szükséges? Kerestétek-e 
már s megtaláltátok-e már a Krisztust? Mert ettől függ 
a ti egész élteteknek, házas és házi élteteknek boldog-



sága. Tanulnod és dolgoznod kell, hogy kenyeredet meg-
szerezd és hogy háztartásodat elláthasd; de az még nem 
elég ahoz, hogy házad az igazi fundamentumot megnyerje. 
Ahoz mindenek előtt meg kell tanulnod a Krisztust sze-
retni, vele és benne bűneidnek meghalni és Istenednek 
szolgálni, mert csak így lesz házasságod nemcsak névleg, 
hanem valóban is keresztyén házasság. Öh, vajha szivére 
venné ezt mindenki! Akkor nem tékozolnák el oly sokan 
ifjúságukat a hiú örömek és testi vágyak között s nem 
kerülnék el készakarva ídvezítőjüket, a ki őket keresi, 
így vész el sok minden, még a házas élet boldogsága is. 
De ha a legelső is, hogy a Krisztust megnyerje valaki, 
még az nem minden. A házasság egy megkötött szövet-
ség; a ház egy közösség. Ezért szükséges, hogy ne csak 
te magad, hanem azok is, a kikkel te közeli közösségben 
állasz, ismerjék, szeressék és bírják Krisztust. Ezért ti, 
kik a döntő választást még nem tettétek meg, s szívete-
ket még nem ajándékoztátok el, ha a döntés és választás 
órája elérkezik, akkor ne a gazdagság, az állás, a szép-
ség és más külső dolgok után kérdezősködjetek, hanem 
kérdezzétek mindenekelőtt azt, hogy az a szív, a mely-
lyel életeteket össze akarjátok kötni, a Krisztusban él-e, 
s hogy az a kéz, a melybe élteteket helyezni akarjátok, 
a Jézus kezébe van-e már helyezve, mert csak így indulha-
tunk el nyugodtan az életnek közös útjára. Ha szerete-
tetek a Krisztus szeretetén alapul és általa megszentelte-
tett, akkor és csak akkor lehettek biztosak a felől, hogy 
házas és családi éltetek is boldog és szerencsés leend. S 
ismételve is mondom : csak akkor. Ha a világ minden 
dicsőségét hoznák is elébetek : ne hagyjátok magatokat 
elvakíttatni. Krisztus nélkül a sziv és a házasélet bol-
dogságára mindaz kevés. 

Nagy és isteni parancson alapuló joga az a szülőknek, 
hogy gyermekeik az ő beleegvezésök nélkül ne lépjenek 
házasságra. A szülői hivatás felelőssége sehol sem oly 
fontos, mint épen e kérdésben. Ne adjátok oda gyerme-
keteket, ha azt nem helyezhetitek egy igazi keresztyéni 
szívre, s nem vezethetitek keresztyén házba; egyedül 
ebben találhattok kezességet gyermeketek boldogságára 
nézve. De a Krisztus szeretetében neveljétek fel őket ti 
is. Akkor jöhetnek reájok fájdalmak, harcok és szenve-
dések ; útjaik lehetnek a köny és a keserű fájdalom útjai, 
de még a nehéz utak is az égbe vezető utak lesznek 
reájok nézve és ha sirniok kell is, örömmel fogják azt 
mondani, hogy jól választottak és hogy házuk az igazi 
alapon épült fel. 

De ezzel még nem zárhatjuk be elmélkedésünket. 
Azok között, kik ezt olvassák, lehetnek olyanok is, a kik 
azt mondják : Mi nem így imádkoztunk. Alapítottunk 
ugyan családot, de nem a Krisztusra. Most ismerjük már, 
he; sok, keserű tapasztalat után, hogy abból a házból, a 
honnan Ö hiányzik, minden hiányzik. — Most tudjuk már 
de már későn. Az ilyen panaszokat felelet nélkül nem 
hagyhatjuk. Legyen áldott az Úr, hogy így vigasztalhatjuk 
meg az ilyeneket: Nem, kedveseim, még nem késő! Ha 
a kőből épült háznak nem vetettek jó alapot, annál a 

kárt, természetesen, nem lehet helyrehozni; de a hol a 
házasélet Krisztus nélkül kezdődött, ott a házat még az 
igazi alapra lehet fektetni, ha a lakók szive őszintén vá-
gyakozik az után. Az Úr vár reátok, hogy házatok ajta-
ját fölnyitjátok-e előtte ? Hozzátok akar költözni és köz-
tetek lakni; házatokban is Úr és segítő akar lenni, ha 
bebocsátnátok. Óh bocsássatok be, és az új alapon új 
szeretet és új áldás fog virulni házaitok fölött! 

Versmann után Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 
Visszaemlékezések a M. P. I. T. debreceni 

közgyűlésére. 
Irodalmi társaságunk harmadízben szállt ki a vidékre, 

hogy közgyűlése megtartásával, ébreszszen, hasson s össze-
hozván közelből és távolból a két protestáns egyház papi 
és világi tagjait, propagandát teremtsen azoknak az esz-
méknek és törekvéseknek, a melyeket zászlajára írt s a 
melyekért küzdeni szent feladata minden protestáns, egy-
házát igazán szerető embernek. Nagy volt a mozgalom, 
a mit a vándorgyűlések támasztottak Pápán is, Kolozs-
várt is, s szép volt az eredmény, a mit létrehoztak; de 
oly nagy mozgalmat keltő s oly nagy hatást tevő nem 
volt egyik sem, mint a debreceni, a mely szept. hó 20-án 
zajlott le. 

Megvalljuk, hogy bizonyos, a gyűlést megelőzőleg 
történt dolgok miatt elfogódva mentünk le sokan Debre-
cenbe, attól tartva, hogy azoknak a dolgoknak keserű 
íze meg fog érezni a gyűlésen is. De örömmel mondhat-
juk, hogy aggodalmunk alaptalannak bizonyult s a deb-
receni szép és emlékezetes gyűlésbe nem vegyült sem 
üröm csepp, sem disszonáns hang. A közös cél, a Lélek-
nek sziveinket áthatott melege összeforrasztott mindnyá-
junkat. Örültünk, lelkesedtünk, maradandó impulzusokat 
nyertünk, elhatározásokra érlelődtünk, s ha nem valósít-
hattuk is meg azt a bizalmas és testvéries értekezletet, 
a melyet terveztünk, mégis az a felbuzdulás, a mely a 
gyűlés minden mozzanatát jellemezte s az a hatás, melyet 
az a nap keltett a lelkekben, azt a meggyőződést érlelte 
meg bennünk, hogy Debrecenben jó munkát végzett Iro-
dalmi társaságunk s hogy már hajnalodik egyházi életünk 
egén. A jelek, hiszszük, nem csalnak meg bennünket. 

De hadd szóljunk magáról a gyűlésről s az azzal 
összefüggésben történt dolgokról. 

Szept. hó 19-én indultunk Pestről, a délutáni gyors-
vonattal. Ekkor jöttek a társaság elnökei: Gyurátz Ferenc 
dunántúli evang. püpök és Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszter. Társaságukban voltak Antal Gábor dunántúli, 
Szász Károly dunamelléki ref. püspökök és Szőts Farkas, 
a társaság titkára. Hegedűs Sándor alelnök magával hozta 
nejét és leányát is, a kik mindketten nagy érdeklődéssel 
kisérték a debreceni szép nap minden mozzanatát. Püspö-
keinket s a társaság választmányi tagjait szalonkocsijába 
hívta meg a miniszter, megbeszélendők a holnapi nap 
teendőit. Mi többiek kedélyes beszélgetés között robogtunk 
Debrecen felé, s mikor, áthaladva a Tiszán, megnyílt 
előttünk a beláthatatlan és gondosan mívelt gazdag róna-
ság, úgy éreztük, hogy a szabadság földjén járunk s 
annak éltető levegőjét szívjuk. Nemzeti és lelkiismereti 
szabadság ölelkeznek azon az ékes rónaságon. Szó, dal, 
magasra törő sugár tornyok azt hirdetik, hogy testében, 



lelkében szabad nép él azon. Éljen is időtlen időkig, 
mert szine-java a magyarnak, hatalmas alapja a magyar 
kálvinista anyaszentegyháznak; csak le ne kösse e muló 
világhoz az a gazdag anya töld, hanem éljen szabadon 
lelkében is s dolgozzék oly szorgalmasan az Ur szőlejé-
ben is, mint a mily szorgalommal munkálkodik dús róna-
ságán. Itt ezen a földön kellene nagvgvá lennie az igaz 
istenfélelemnek és szeretetnek; itt kellene felvirágozni az 
egyházi életnek, hol nem csak százezrek vallják a meg-
tisztított tudományt, de a hol maga a föld is mintegy az 
ég felé írányítja a lelket. Azt szokták mondani, hogy a 
ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre, majd ott meg-
tanul. Én pedig azt mondom, hogy menjen a nagy magyar 
alföldre, s szebb, nemesebb imádkozásra fogja az megtaní-
tani. A végetlen tenger, a melyen nyugvó pontot nem 
talál a szem, égfelé irányítja tekintetünket, — zúgó vihará-
val, hullámhegyeivel megrémít és imádkozásra késztet; 
de mennyivel boldogítóbbak azok az érzések, a melyeket 
a gazdag alföld kelt fel lelkünkben! Itt is ég felé von a 
beláthatatlan rónaság; de míg a tenger zajgó hullámai 
Istent csak megmérhetetlen s erejében félelmetes hatalom-
ként mutatják fel, a kivel szemben szivünk csak önsemmi-
ségét és tehetetlenségét érzi, addig itt az arany kalásznak 
hullámzó tengere arra tanít, hogy a mi Istenünk nemcsak 
hatalmas, de szerető és irgalmas édes Atya is, ki földi 
gyermekeit áldásaival gazdagítja. S lelkünk előtte nem 
remeg; — szivünkből nem a szorongó félelem kétségbe-
esett nyögése tör fel, hanem a hálának, a szeretetnek 
édes rebegése. Óh! egyesítse is a hála, a szeretet leiköket 
jóságos mennyei Atyjokkal, hogy gazdagok lehessenek ne 
csak a földi vagyonban, hanem a léleknek égi kincsei-
ben is. 

Homályos esti szürkület volt már, mire Debrecenbe 
értünk. A vasúti állomásnál ezernyi tömeg fogadott 
bennünket, lelkes éljenzésekkel, s ott vártak a városi és 
egyházi fogadó bizottság f tagjai, élükön Simonffy Imre 
polgármesterrel és Kiss Áron tiszántúli ref. püspökkel. 

Simonffy Imre polgármester, a város és a ref. egyház 
nevében meleg hangon üdvözölte a társulat elnökségét, 
majd pedig Szabó Kálmán fejezte ki, a kereskedelmi és 
iparkamara nevében örömét a felett, hogy Hegedűs Sán-
dort, habár nem hivatalos minőségében is, Debrecen falai 
között tisztelheti. Az üdvözlésekre Hegedűs Sándor néhány 
meleg szóval válaszolván, megindult a vendégeket szállító, 
beláthatatlan kocsisor s a hosszú Hunyadi-utca két oldalán 
szorongva álló közönség sorai és lelkes éljenzései között 
robogtunk be a városba, hogy elszállásolva magunkat és 
lemosva az uti port, menjünk ismerkedő estélyre. 

Ismerkedési estélyünket az > Angol királynő« fedett 
udvari helyiségében tartottuk meg. Meglepő s impozáns 
volt látni a tágas helyiség minden részét zsűfolásig meg-
töltött »fekete sereget*, a mely, csekély kivétellel, papból 
és tanárból állott. A nagy sokadalom biztos reménységet 
nyújtott arra nézve, hogy a holnapi nap külső sikere biz-
tosítva lesz. Ismerkedtünk, barátkoztunk, vidáman, lelkes 
hangulatban; szót váltottunk sok érdekes és fontos tárgy 
felett, de végre is oszlanunk kellett, mert a fáradt test is 
követelte a magáét, s a holnapi nap még sokkal nemesebb 
élvezetekkel kinált. 

Másnap, 20-án, reggel 8 órakor, ragyogó szép idő-
ben vonultunk be, a Rákóczy harang hatalmas hangjai 
mellett a híres nagy templomba, hogy Istennek imádásá-
val s szent igéje hallgatásával fogjunk munkánkhoz A 
hatalmas templomot zsúfolásig megtöltötték a társaság 
tagjai, a vidékről berándult papok s a debreceni közön-
ség, Degenfeld József főispán és Simonffy polgármesterrel 
az élén. Az úrasztala körül hét püspök: Kiss Áron, Gyu-

rátz Ferenc, Kun Bertalan, Szász Károly, Zelenka Pál, 
Bartók György, Antal Gábor és Petri Elek, az ünnepi 
szónok foglaltak helyet, s a mikor felzendült az orgona 
kísérete mellett a 37. dicséret első verse, szinte megre-
megett a hatalmas épület. Zúgva, hatalmas erővel szállt 
fel az ének a mennyek urához, könyörögve a szent Lélek 
ajándékaiért ; majd pedig buzgó, áhítatos lélekkel borul-
tunk le megtartó és kegyelmes Istenünk előtt Gyurátz 
püspök úr imája alatt. A 37. dicséret 3-ik versének el-
éneklése után Petri Elek budapesti ref. theologiai tanár 
lépett a szószékre s Luk. XII: 32. alapján, a tőle már 
megszokott mesterkéletlen ékesszólással fejtegette, hogy mi 
az Isten országa s mit tehetünk mi annak megvalósítá-
sára? Szavait áhítattal, odaadó figyelemmel hallgatta a 
közönség minden tagja, s a gyönyörű beszéd mély és ma-
radandó benyomást gyakorolt a lelkekre; Petri Elek szó-
noki sikereit pedig egygyel szaporította. Az igazi evan-
géliumi beszédet a »Debreceni Prot. Lap* mult heti száma 
közölte; ajánljuk Debrecenben nem volt olvasóink figyelmébe. 

Buzgó imádságunkat meghallgatta a kegyelemnek 
Istene, — igéje nemes felbuzdulással töltötte el lelkünket 
s mintegy a Léleknek ereje által megszállva vonultunk 
be a régi, hires kollégium dísztermébe, hogy résztvegyünk 
a díszgyülésen. A nagy terem szorongásig megtelt, a kar-
zatok szinte roskadoztak az érdeklődő fiatalság alatt; de 
bármennyire igyekeztünk is helyet szorítani, a terem alig 
volt képes felét befogadni a közönségnek. 

Az elnöki asztal körül a Társaság elnökei, a püspö-
kök, Szőts Farkas titkár, továbbá Dégenfeld József fő-
ispán és egyházkerületi főgondnok és Simonffy polgár-
mester foglaltak helyet, míg a közönség soraiban ott 
láttuk prot. egyházi életünk csaknem minden neves alak-
ját. — A díszgyűlést Gyurátz Ferenc elnök eszmékben 
gazdag s hévvel, lelkesedéssel elmondott beszéde nyitotta 
meg. Legelső sorban Erzsébet királynőről emlékezett meg, 
megindulástól rezgő hangon festve a nagykirálynő szere-
pét hazánk újabb történetében. A magyar haza örök 
hálával gondol az ő fenkölt személyiségére s a fájdalom 
érzése nyilai át minden magyar szivén, a mikor gyászos 
elhunytára emlékezik. Az irod. társaság tagjai hű haza-
fiak, igaz magyarok, indítványozta tehát, hogy a nagy-
királyné halála felett érzett őszinte fájdalmának jegyző-
könyvében is adjon kifejezést a gyűlés. A kegyelet 
adójának lerovása után az irod társaság céljairól és 
jelentőségéről szólott. Szépen aposztrofálta Debrecen váro-
sát és a ref. egyházat, mely a letűnt kor viharai alatt 
védő bástyája volt a lelkiismereti szabadságnak s áldozatot 
nem kimélő ápolója ma is, mint hajdan a felvilágo-
sodást s a kulturát terjesztő iskoláknak. Hithűség, áldo-
zatkészség, a kultúra terjesztése volt jellemzője Debrecen-
nek, s ezért örömmel jött a társaság a város falai közé, 
mert ma isezekre van szükségünk, hogy prot. anyaszent-
egyházunkat ne csak hogy fentarthassuk. hanem fel 
is virágoztathassuk. Ma már nem lehet a vallásos életet 
csak a templomra korlátozni, hanem ki kell azt vinni az 
életbe is, mert célt csak akkor érünk, ha a vallás át-
hatja egész életünket. Ennek a szent munkának a szol-
gálatában áll a Prot. Irod. Társaság is. Ezt akarja elérni, 
a mikor a mult történeteit kutatja s ismerteti, mert a 
a mult ismerete, őseink küzdelmeinek, szenvedéseinek, 
bithűségének látása megszilárdítja szíveinkben sokat szen-
vedett egyházunkhoz való ragaszkodásunkat, s az ősök 
áldozatkészségének felemelő példái ösztönöznek bennünket 
nyomdokaik követésére e tekintetben is. A vallásos élet 
fejlesztésével és ápolásával nagy szolgálatot tesz a társa-
ság, mert a mai anyagias világban a nemes idealizmus 
hirdetője. Népies kiadványaival nemes érzéseket igyekszik 



támasztani a nép lelkében, s a tiszta vallásos szellemmel, 
a szép példákkal emelni, művelni törekszik a nagy közön-
séget. Tudományos kiadványai szolgálják a felvilágosodást 
és a lelkiisméreti szabadságot, a mi által jelentékeny 
tényezője a nemzeti előhaladásnak és szabadságnak is, 
mert hiszen csak a lelkiismereti szabadság lehet a biztos 
alapja mindezeknek. De egyik kiváló érdeme a társaság-
nak az is, hogy közös munkateret nyújt, a két testvér 
prot. egyház tagjainak, s a közös alapon, a közös célban, 
az együttműködésben mind inkább összehozza őket, hogy 
vállat vállhoz vetve, kezet kézben fogva, egyetértőleg, 
egyesült erővel harcolhassanak egyházaik javáért. Ezért, 
valamint künn az életben, úgy a társaság kebelében is, 
ne azokat keressük, a melyek elválaszthatnak, hanem a 
melyek összekapcsolhatnak. Együvé kapcsol bennünket a 
szenvedésekkel teljes, de dicsőséges mult; kell tehát, hogy 
együvé kapcsoljon a jelen is, a melyben annyi sok nemes 
feladatnak megoldása vár reánk. Erre az egyesülésre s 
közös munkára kérve Istennek áldását, a gyűlést meg-
nyitottnak nyilvánította. 

A lelkes éljenzésekkel fogadott megnyitó beszéd 
bevégzése után Gyurátz elnök úr felszólította Kiss Áron 
püspököt, Degenfeld József és Simonffy Imre gondnokokat 
a diszelnöki helyek elfoglalására. Megtörténvén, Kiss Áron 
püspök úr állott fel s mint egy ősz pátriárka üdvözölte, 
a kerület és a debreceni egyház nevében a gyűlést és 
kérte az Istent, hogy a társaság jelen ülése váljon áldásos 
hatásúvá az egész magyar prot. egyházra. 

Az üdvözlő szavak elhangzása után Hegedűs Sán-
dor, a társulat világi elnöke emelkedett szólásra s mon-
dotta el, lapunk mult heti számában közlött hatalmas 
beszédét. Mély csend és figyelem kisérte szavait s a lel-
kekre gyakorolt hatás dörgő éljenzésekben nyert kifeje-
zést. Hegedűs beszéde ellenállhatatlanul vitte, ragadta a 
hallgatóságot, s a mikor beszéde végén kijelentette, hogy 
az evangélium és az egyház érdekében való küzdelmet 
fel nem adja, de felveszi bátran, a győzelem biztos remé-
nyével: kigyúltak az arcok a lelkesedés lángjától, s a 
keblekből feltört és szűnni nem akaró éljenzésben ott volt 
mindnyájunk szent fogadalma, hogy a küzdők soraiba mi 
is oda állunk és diadalra segítjük az evangélium és az 
evangéliumi egyházak szent ügyét. 

Gvurátz elnök úr köszönetet mondva Hegedűsnek. 
Szőts Farkas titkárt kérte fel jelentése megtételére. A tit-
kári jelentés lapunk jelen számában egész terjedelmében 
közöltetvén, annak adataira e helyen nem terjeszkedem 
ki. Hiven beszámolt az a társulat életének minden moz-
zanatáról s egészében véve örvendetes lett volna, ha nem 
kellett volna jelentést tennie arról az elszomorító körül-
ményről, hogy a társulat tagjai, ismételt felszólítások 
dacára sem fizetik be tagdíjaikat, s a társulatnak e címen 
majdnem nyolc ezer forintja van künn. Szégyenletes dolog 
ez; de egyszersmind nagy kárára van a társulatnak is, 
mert jelentékenyen megakasztja feladatai teljesítésében. 
Ezen a bajon bizony valahogy segíteni kell minél előbb. 
Nagy szégyene volna a magyar protestantizmusnak, ha 
még egy olyan társulatnak is, minő az irodalmi társaság, 
tagjai közömbösségén és nem fizetésén kellene megbuknia. 
Elismeréssel emlékezett meg Hegedűs Sándor elnök áldozat-
készségéről, a melylyel a 'ársaság népies kiadványainak 
megjelenését elősegíti, maga fizetvén ki, immár több év 
óta az írók honoráriumait. Társaságunk világi elnöke 
valóban meg is érdemli az elismerést, csak azt szeretnénk, 
ha évről évre ne csak az ő neve szerepelne e tekintetben, 
hanem többi világainké is, a kik a zöld asztalnál olyan 
jelentős szerepet játszanak s a kiket anyagi helyzetük 
szintén képesítene társulatunk céljainak anyagi előmoz-

dítására. Ugyancsak elismerés illeti meg az abauji egy-
házmegye egyik buzgó lelkészét, Benke Istvánt, a ki 
egyházmegyéje papsága körében 32 tagot szerzett a tá r -
saságnak ; valamint a sárospataki főiskola, a melynek 
kebeléből 22 új tagot nyertünk. Példájokat követnie kellene 
minden egyházmegyének, minden iskolának. 

A titkári jelentés tudomásul vétele után jóleső öröm-
mel hallgattuk meg azokat az üdvözlő táviratokat, a me-
lyeket a gyűlés dr. Darányi Ignác földmivelésügyi mi-
nisztertől, Zsilinszky Mihály kultuszminiszteri államtitkártól 
és a soproni evang. főiskolai tanáraitól kapott. 

Balogh Ferenc debreceni theol. tanár lépett fel ezután 
az emelvényre, s szabad előadásban, a tőle már megszo-
kott. hévvel beszélt a reformációnak a magyar szellemre 
s a művelődésben való előhaladására gyakorolt üdvös 
hatásairól. Felmutatta a reformáció által eszközölt nagy 
átalakulásokat a vallásos élet, a nemzeti nyelv, a vallás-
szabadság és vallási türelem, a nemzeti szabadság, az 
iskolák, a tudományok és a népnevelés terén, s beszédé-
ben oda konkludált, hogy azt a szerepet, a melyet a rég-
múltban játszott a magyar protestantizmus, csak folytassa 
tovább is, sőt bővitse azt ki az újabb kor viszonyai által 
követelt belmissziói elemekkel is. Végül Debrecent és a 
tiszántúli ref. egyházkerületet hivta fel a társaság párto-
lására. 

A programm szerint még egy pont volt há t ra : 
Szabolcska Mihály szereplése. A programm költeményeket 
igért a költő-paptól s a közönség nagy része, nem 
ismervén még a hirtelen nagy hírűvé lett poétát, érthető 
kíváncsisággal tekintett felolvasása elé. Reménységében 
nem is csalódott, mert Szabolcska egy néhány, valóban 
gyönyörű költeményével nyújtott kedves élvezetet. Külö-
nösen tetszett a »Magyar pap« című legendája, a mely-
ben a magyar kálvinista papnak találó képét, igaz vallásos 
és igaz magyar jellemét rajzolta meg, sok helyen szivet 
megindító közvetlenséggel. 

A díszgyülés végén Gyurátz elnök úr köszönetet 
szavazott a közreműködőknek ; Hegedűs Sándor alelnök 
pedig rövid záró beszédet tartott, a melyben nyíltan kije-
lentette, hogy mi volt egyik célja a társaságnak, a mikor 
Debrecenbe jött gyűlését megtartani. Célja a verbuválás 
volt, s reményét fejezte ki, hogy ennek meg is fog a jó 
eredménye lenni a tagok megszaporodásában. Adja Isten, 
hogy meg is legyen! 

A közgyűlésen, a melyen, a nagy közönség eltávo-
zása után is tekintélyes számban vettünk részt, legelső 
sorban is meghallgattuk és helybenhagyták a számvizs-
gálatról szóló jelentését, azután pedig következtek a többi, 
alább vázolandó jelentések és előterjesztések. A Károli-
alapra nézve kimondatott, hogy forgótőkét képez; de ki-
mondatott az is, hogy az, mint alap fentartandó, a kiadá-
sok tehát abba visszatérítendők. — Zoványi Jenő a 
Hercegszőllösi kánonok kiadását sürgette meg, a mely 
dolog, a kiadás rendezésével megbizott Mokos Gyula kése-
delmezése miatt már több év óta függőben van. A választ-
mány megbízatott a sajtó alá rendezés megsürgetésével, 
s egyszersmind felhatalmaztatott, hogy szükség esetén más 
ember kezére is hizbassa a dolgot. 

Ezután Szőts Farkas terjesztette elő az 1898. évi 
pénztári számadást és az 1899. évi költségelőirányzatot. 
Az írod. társ. bevétele 4633 frt 19 kr, kiadása 4388 frt 
52 kr volt; pénztármaradvány 244 frt 67 kr. A Károli-
alap bevétele 1510 frt 65 k r ; vagyoni á l lása : 1499 frt 
20 kr. A Hercegszőllösi kánonok alapja 394 forint 24 kr. 
A bibliai lexikon alapja 1050 frt. A társaság összes va-
gyona 53,000 frt 80 kr. — Szükséglet 1899-re 6168 frt; 
előirányzott fedezet 5666 frt 50 kr. Hiány: 501 frt 50 kr. 



A költségelőirányzatban feltűnő hiány, de különösen 
a tagdíj hátralékok horribilis összege (7936 frt 75 kr.) 
lehangolólag hatott a gyűlés tagjaira s különböző indít-
ványokra adott alkalmat. A gyűlés felkérendőknek hatá-
rozta az espereseket a hátralékosok megsürgetésére. 

Ugyancsak elhatározta, Szuhav Benedek indítványára, 
hogy felkéri az espereseket a tagok gyűjtésére. 

Örvendetes tudomásul vette a gyűlés, hogy a tár-
saság kiadványait nyomtató Hornyánszky-cég jelentékeny 
percenteket hajlandó engedni az egyes nyomtatványok 
előállításánál. 

Az idei monográfia Sámuel Aladárnak: »Bod Péter 
élete és müvei* című műve lesz. 

Tudomásul vettük, hogy a •»Köszörű «-ból űjabban 
ismét 10 új füzet jelent meg; de Csák Máté nagyváradi 
lelkész azon indítványát, hogy a Koszorú füzetek boríté-
kán ne szerepeljen a társaság neve, mert a nélkül sokkal 
nagyobb számban lehetne eladni azokat, — a gyűlés nem 
fogadta el, nem akarván ilyen módon, mintegy csem-
pészve terjeszteni kiadványait. 

Jelentést tett a titkár arról is, hogy a néhai Szász Domo-
kos püspök által, tudományos művek kiadására adott alap 
felhasználása céljából Nagy Károly kolozsvári ref. theol. 
tanár lefordította Kálvin Institutióját, az editio princeps 
alapján; már a revíziója is kész, de az alap annak kiadá-
sára s az fordító honorálására nem elég. Ferenczy Gyula 
feltétlenül szükségesnek látja a nagyfontosságú mű kiadá-
sát s ajánlotta, hogy a társaság ne habozzék, hanem 
menjen bele a kiadásba. A gyűlés a választmányra bizta 
a kivitel módozatainak megállapítását. 

Majd a bibliai lexikon kérdése került szóba. Ezt is 
szeretnék kiadni; a szükséges előzetes lépések már meg 
is tétettek, — a kliséket megkapnánk a Calwer társaság-
tól igen jutányos áron, — de a dolog fennakad a pénz 
hiányán. 10,000 frt kellene legalább is reá, de nincs, s csak 
úgy lehetne kiadni, ha minden egyház megrendelné s ha 
nagyobb gyülekezeteink s világiaink több példány árát 
is megfizetnék. Gyurátz püspök úr a lexikon kiadását a 
legégetőbb szükségnek tartván, azt ajánlotta, hogy men-
jen bele a társaság a kiadásba, s ha kell, inkább alaptőkéjé-
ből vegye a szükséges összeget. E kérdéssel kapcsolatban 
vetette fel újra Fejes István, a Badácsy György által 
már előbb is hangoztalott parókhiális könyvtárak eszmé-
jét, a melyeknek, a tiszáninneni egyházkerület által már 
elfogadott tervezetét melegen ajánlotta a többi kerületek 
figyelmébe is.—A gondolat igen életre való, tervezete szerint 
könnyen meg is volna valósítható; azért igen jó volna, 
ha minden kerület minél előbb kimondaná a parókhiális 
könyvtárak felállításának kötelező voltát. így lehetne jó 
könyveket, az eladás reménységével kiadni, s így lehetne 
fellendíteni irodalmi társaságunkat és szégyenletesen szegény 
magy. prot. tndományos egyházi irodalmunkat. — A 
gyűlés ki is mondta a lexikon kiadását, valamint azt is, 
hogy a parókhális könyvtárak felállítása ügyében megkeresi 
az egvh. kerületeket. 

A megüresedett választmányi helyekre a gyűlés 
egyhangúlag dr. Bartók György erdélyi ref. püspököt, 
Simonffy Imre debreceni főgondnokot, Fai kas József buda-
pesti theol. tanárt, Zoványi Jenő tiszaföldvári ref. lelkészt 
és Payr Sándor soproni evang. theol. tanárt válasz-
totta meg. 

Gyurátz Ferenc indítványára a közgyűlés azt az 
alapszabálymódosílást. tette, hogy a világi alelnökség helyett 
világi társelnökség legyen, s erre a tisztre azonnal fel is 
emelte, nagy lelkesedéssel, nagyérdemű alelnökét, Hegedűs 
Sándort. 

György Endre indítványára kimondta a gyűlés, hogy 
azt a mozgalmat, a mely a halhatatlan emlékű Révész 
Imre munkáinak gyűjteményes kiadására irányul, helyesli 
és erkölcsi támogatásában részelteti. 

Szász Károly püspök örömmel tett jelentést arról, 
hogy az ó-testamentum revíziója elkészült s a bibliater-
jesztő társaság újabban megbízást adott az új-testamen-
tum revideálására is. Indítványozta tehát, hogy az irod. 
társaság fejezze ki ezért köszönetét, dr. Duka Tivadar 
útján, a bibliaterjesztő társaságnak. A gyűlés közlelkese-
déssel elfogadta az indítványt, megtoldva még azzal is, 
hogy meleg köszönetet és elismerést szavazott Szász 
Károly püspök úrnak, ki a revíziót vezette; dr. Duka 
Tivadarnak, a ki azt lehetővé tette és a bizottság tagjai-
nak, a kik a nagy munkát odaadással és szép sikerrel 
végezték. 

Örömmel vette tudomásul a gyűlés, hogy a jövő 
esztendőre a pozsonyi evang. egyház hívta meg vendé-
géül a társaságot, — annyival is inkább, mert, a mint 
Hegedűs elnök tréfásan, de nagyon igazán megjegyezte, 
az ilyen szíves meghívásokra valóban »rá is szorultunk*. 

Majd miután elhatároztatott a gyűlésről elszámoló 
emlékkönyv kiadása s köszönetet mondott az elnökség a 
megjelent tagoknak, a gyűlés pedig az elnökségnek, — 
véget ért a gyűlés, és pedig azzal a kedvező benyomás-
sal, hogy a reménység, a melyet ahoz fűztünk, nem szé-
gyenült meg s hogy annak mozzanatai indító és mara-
dandó hatást keltettek a lelkekben. 

Hogy ez valóban így is van, bizonyítja az az ör-
vendetes tény, hogy társulatunk tagjainak száma, a gyűlés 
után mintegy hatvannal szaporodott és pedig legnagyobb 
részben a tiszántúli egyházkerület köréből. A közvetlen 
hatás meghozta jó eredményeit s ilyen szép vándorgyűlé-
seinkkel, hiszszük, néhány év alatt megnövelhetjük tag-
jaink számát s fellendíthetjük irodalmi társaságunkat. 

Gyűlés után a város által az »Arany biká«-ban 
rendezett díszebédre jöttünk össze, a melyen a társaság 
tagjain kivül részt vett Hegedűs Sándorné is, leányával 
és a debreceni közönség színe java. Pohárköszöntőkben 
nem volt hiány, csak az volt a kár, hogy a hivatalos 
beszédeket kivéve, a többieket bizony alig lehetett érteni 
az óriási társaság vidám zajában. A legelső felköszöntőt 
Hegedűs Sándor elnök mondta a királyra s beszédét fel-
állva, ünnepélyes csendben hallgatta végig a közönség. 
Utánna Kiss Áron püspök köszöntötte fel Gyurátz Fe-
rencet, Gyűrátz Ferenc Debrecen város közönségét, Si-
monffy polgármester Hegedűs Sándort, K. Tóth Kálmán 
Hegedűs Sándornét, Hegedűs Sándor Debrecen polgárait 
és asszonyait. Felköszöntőket mondtak még Balogh Fe-
reec, Ujfalussy Béla, Zelenka Pál, Antal Gábor, Zoványi 
Jenő és Kun Béla joghallgató. 

Az egész 4 óráig elnyulott ebéd után a társaság 
tagjainak egy része a nagy erdőre rándult ki, másik része 
pedig a kollégiumot és Debrecen nevezetességeit tekintette 
meg, a rendező bizottság tagjainak kalauzolása mellett. 
Estére pedig újra a Bikában jött össze a társaság, a hol 
nemes élvezetben részesült a debreceni dalegyletek által 
rendezett s minden részében sikerült hangversenyen. 

S ezzel lezajlott a nagy nap, kellemes benyomások-
kal, feledhetetlen emlékekkel gazdagítva lelkünket. Némi 
aggodalmakkal, de még nagyobb reményekkel mentünk 
le a gyűlésre, s jól esik megvallanunk, hogy aggodalmaink 
nem valósultak, reményeink azonban teljesülést nyertek. 
Örömmel láttuk, hogy a hires Debrecen és e nagy liszán-
túl megmozdult; örömmel hallottuk sokaktól, hogy élni, 
munkálni akarnak, hogy készek felvenni a békés küzdelem 
szent munkáját s diadalra segíteni evangéliumi egyhá-



zaink ügyét, a tudományban, a társadalomban, az egyházi 
élet köreiben. 

A régi nehéz köd homálya oszladozni kezd tejünk 
felett s a jelek remélnünk engedik, hogy szebb napok 
hajnala derül reánk. Ennek előhozásában egyik fő tényező 
irodalmi társaságunk. Ha ezt segítjük, önmagunk és 
egyházunk javát munkáljuk. Álljunk azért munkásai so-
rába mindannyian, hogy lobogtatva általa az evangéliumi 
világosság fáklyáját, elűzzük a homályt s reánk derül-
hessen a boldogságnak fényes, életet adó napja! 

H. I. 

A vértesaljai egyházmegye egyházi 
értekezlete ós közgyűlése. 

Egyházmegyénk idei egyházi értekezletét és közgyű-
lését szeptember hó 7. és 8-ik napjain tartotta meg, szokott 
helyén, Kápolnás-Nyéken. Sem az értekezlet, sem a köz-
gyűlés nem volt valami népes, de azért élénk érdeklődés 
közt folyt le mind a kettő. 

Az értekezleten, mely szeptember 7-én délelőtt volt, 
részt vett 17 lelkész, néhány tanító s nagyszámú földmíves 
atyánkfia. Délelőtt fél 10 órakor kezdtünk hozzá a templom-
ban, a 90-ik zsoltár első versének lelkes eléneklésével, 
mely után Balogh György bicskei lelkésztársunk buzgó 
imádságban kérte Isten segítő kegyelmét egyházépítő 
munkásságunkra. Ez után Koncz Imre esperes, az egyház-
megyei értekezlet elnöke mondott megnyitó beszédet, a mely-
ben, visszatekintve az értekezlet öt éves múltjára, megelége-
déssel konstatálta, hogy ha nem tudunk is felmutatni valami 
nagyszerű eredményt, de mégis hivatkozhatunk bizonyos 
tényekre, a melyek reménységgel tölthetik el lelkünket s 
a melyek a mellett tesznek bizonyságot, hogy igyekeztünk 
megtenni azt, a mit gyarló erőnk mellett megtehettünk. 
Rá mutatott, mint ilyenre az értekezleti és a gyülekezeti 
tagok adományait befogadó szeretet-perselyre, a melynek 
segítségével a vallás-erkölcsi élet emelésére szolgáló népies 
iratokat terjesztettük; egy buzgó világi tagunk 50 frtos 
alapítványára s arra a jótékony hatásra, a mely értekez-
leteink tartásából kiáradt, mind magunkra, mind gyülekeze-
teinkre. A hatás még nem szembeszökő, az előhaladás 
még nem meglepő ugyan, de hiszen a fejlődés a természeti 
világban is lassű, pedig abban isteni erők működnek. Az 
emberi munkásság eredményei még lassúbbak, de az ered-
ménynek, ha évek múlva is, biztosan el kell következnie. 
Ne adjuk fel tehát a jó munkát, de folytassuk tovább, 
mert a tétlenség, a munkátlanság a halál jele. 

Az elnöki megnyitó beszédre Lévay Lajos titkári 
jelentése következett, az egyházmegyei értekezlet első cik-
lusának főbb mozzanatairól. Négy éve ugyanis annak, 
hogy a zsinati atyák és egyházkerületünk vezérférfiainak 
lelkes agitációja következtében egyházmegyénkben (s 
egyházkerületünkben) az első egyházmegyei egyházi érte-
kezlet 1895. június 26-án Kápolnás-Nyéken megtartatott. 
Attól fogva minden évben összejöttünk ilyen értekezletre, 
kivéve a mult évet, a mikor esperesünk 25 éves jubileuma 
s egyébb gátló körülmény miatt egyházi értekezletet nem 
tarthattunk. A titkári jelentés, a lefolyt négy év munkás-
ságára visszapillantva, ha nem is teljesen kielégítő, de 
sok tekintetben mégis kedvező és megnyugtató eredmény-
ről számol be. Tartottunk ugyanis központi értekezletet 
két izben Kápolnás-Nyéken ; egy ízben a millennium alkal-
mával Sárbogárdon, mely utóbbi különösen sikerült 
ünnepélylyel volt összekötve. A mult évben megalakultak 
a fiók értekezleti körök is, ú. m. az alsó vidéki, a vaál-
videki és a bicske-vidéki, melyek mindegyike tartott a 

mult év folyamán egy-egy, a vaál-vidéki meg épen két 
értekezletet, a melyekben a legaktuálisabb kérdések kerül-
tek megvitatás alá. A központi értekezletek rendszerint 
énekkel, egy-egy lelkésztársunk imájával s esperesünk 
elnöki megnyitó beszédével kezdődtek, s végződtek ugyan-
csak egyik-másik tagtársunk záró imájával. Közbe a 
titkár jelentése, értekezések fölolvasása s némely belmissziói 
kérdések feletti eszmecsere foglalkoztatta az értekezlete-
ket. Felolvasást tartottak a lefolyt 3, illetőleg 4 éves idő-
szakban: Lévay Lajos, Biczó Pál, Urházy Lajos, Szekér 
István, Papp Albert lelkészek; míg Forgács Endre lelkész-
társunk a sárbogárdi millennáris ünnepély alkalmával 
nagyhatású prédikációt mondott, mely Vasadi Balogh 
Lajos kollegánk költségén több száz példányban kinyo-
matván, a gyülekezetek közt ingyen osztatott ki. 

»Hogy ez eszme ébresztő értekezéseknek és hiterő-
sítő munkálkodásnak volt-e valami maradandó hatása a 
lelkekre — így szól a titkári jelentés egy helyen — : 
ennek megítélését arra kell bíznunk, ki az igének általunk 
hintegetett magvait egyedül képes kikelésre és gyümöl-
csözésre juttatni. De ha hitünk szerint, valamint a ter-
mészeti, úgy az erkölcsi és szellemi világban nyom és 
hatás nélkül semmi el nem veszhet: akkor remélnünk 
lehet és remélnünk kell, hogy e mi egyházi értekezlete 
ink sem maradhattak bizonyos jótékony hatás és gyü-
mölcsözés nélkül; mert bizonyára emelőleg. bátorítólag, 
munkásságra serkentőleg hatottak azok sokunk lelkére 
s élesztették és erősítették tágasabb körökben is evan-
géliumi vallásunkhoz s református egyházunkhoz a hü 
ragaszkodás és a nem lankadó buzgóság és szeretet 
tüzét.« 

Végül az első egyházmegyei értekezleten indítvá-
nyozott ú. n. szeretet-persely gyüjtelékérői számolt el a 
titkári jelentés, mely perselynek a 3 összejövetel alkal-
mával mindössze 39 frt bevétele volt, mely összegből 10 
frt az egyházmegyei misszió-alapra tőkésíttetett, a többin 
pedig vallásos iratok szereztettek be, ingyen kiosztás 
végett a szórványokban. 

Mindezek előterjesztése után a titkári jelentés a 
következő szavakkal végződik : »Ha sokat nem, ha annyit 
nem tettünk is, mint a mennyit tennünk kellett volna, s 
bizonyára messze vagyunk még a szemünk előtt lebegő 
célponttól: de legalább nem dugtuk össze, fásult rezigná-
cióval kezünket, hanem az eke szarvára vetettük azt és 
igyekeztünk előre a cél felé, ha lassan is, ha csak szerény 
barázdát hasítva is . . . De ez a buzgó törekvés még 
mindig többre becsülendő, mint ha tétlen nyugalomban és 
hitet, reményt vesztve görnyedeznénk az evangéliumi szol-
gálatnak ilyeténképen nem gyönyörűséges, hanem igenis 
terhes és roskasztó igája alatt*. 

A titkári jelentés felolvasása után egy kis vita volt 
azon: mi módon lehetne lelkésztársaink mindegyikét az 
értekezleten való megjelenésre bírni ? Némelyek pénz-
bírságot is emlegettek, de ettől elállott a többség, abban 
a reményben, hogy elég lesz ezúttal a komoly figyel-
meztetés. 

Erre az egyházmegyei értekezlet kimondotta, hogy 
újabb 3 évre ismét megalakul, s nyomban megválasztotta 
tisztviselőit ; elnökökül Koncz Imre esperes és Sátközy 
Aurél világi tanácsbiró urat ; titkárrá Lévay Lajost, jegy-
zőkúl Urházy Lajost és Csontos Andort; továbbá 14 
választmányi tagot az egyházi és világi egyénekből, ez 
utóbbiak közt van 2 polgári rendű is. 

A megalakulás után Dézsi Mihály biai lelkésztár-
sunk felolvasása következett, arról a folyvást napirenden 
levő kérdésről : korunk vallástalanság a s egyháziatlan-
ságáról. E sokszor tárgyalt kérdésről valami újat mondani 



alig lehetséges. Mindazáltal felolvasó barátunknak e gon-
dosan kidolgozott s többnyire mélyen járó, de e mellett 
a gyakorlati életet is szem előtt tartó értekezése az egész 
értekezlet ügyeimét lekötötte és úgy véljük, hogy széle-
sebb körökben is érdeklődéssel fogják azt olvasni, ha hogy 
e becses Lap hasábjain, mint hiszem, napvilágot látand * 

A felolvasást érdekes eszmecsere követte, a mely-
ben Vasadi Balogh Lajos, Balogh György, Biczó Pál és 
Lévay Lajos vettek részt. 

További eszmecserénk tárgyát az a kérdés képezte, 
hogy mikép lehetne lelkészi nyugdíj intésetet állítani ? 
Az értekezleten majdnem általános volt az a vélekedés, 
hogy nekünk szoros értelemben vett papi nyugdíjintézetre 
nincs szükségünk; csupán arra, hogy az aggkorra, vagy 
rokkantságra jutott lelkész a hivatal továbbvitelétől, de 
egyszersmind a káplán-tartás terhe alól is mentve legyen. 
Esperesünk terve idevonatkozólag röviden az, hogy a 
nyugdíjazandó pap maradjon továbbra is parókhiájában, 
de a hivatalos teendőket végezze a helyettes lelkész, a 
kinek illő javadalmáról egv központi pénztár — mondjuk: 
az országos lelkészi nyugdíjintézet — gondoskodnék. E 
szerint tehát — mint egyik lelkésztársunk magát kifejezte 
— csak a káplán-tartás módja változnék meg. E felfo-
gással szemben Lévay Lajos többféle ellenvetést tett s 
annak a nézetnek adott kifejezést, hogy valamint a köz-
élet más téréin, úgy az egyházi pályán működőknek is 
szükségük van egy nyugdíjintézetre. De természetesen azt 
ő is perhorreskálja, hogy a lelkész, mint olykor világi 
téren tapasztaljuk, nolle-velle nyugdíjba meneszthető legyen. 

Szőnyegre került továbbá az a kérdés is, mi lenne 
a leghelyesebb adózási rendszer református egyházunk ban ? 
— Vasadi Balogh Lajos szerint: ha van vallástalanság, 
annak oka nem a hitközöny, hanem az egyházi teher 
nagy súlya; s a szegény hiába kiált ségélyért. Egyházi 
adózási rendszerünket oly módon kellene megváltoztatni, 
hogy a hivek ne fizetnének nagyobb egyházi adót állami 
adójuk 10°/0-ánál; az egyháznak ebben fedezetet nem 
nyerő többi szükségletei pedig egy központi pénztárból 
fedeztetnének. E központi pénztárt pedig létre lehetne 
hozni talán az államsegélyből, vagy a közalap révén, vagy 
— de ezt már csak sejtette — a jobbmódú egyházaknak 
a központi pénztárba beszolgáltatandó évi járulékaiból. 
Ez utóbbi eszme ellen azonban erős ellenzés hangzott 
fel s konstatálható, hogy az úgynevezett egyetemes egy-
házi adózási rendszer, vagyis inkább az egyházi adózás-
nak központosítása a mi körünkben nem talál pártolókra. 
Hanem igenis, hogy igyekezzék minden egyház magának 
valami alaptőkét gyűjteni s a vagyon-aránylagos egyházi 
adózást hozni be. mint ezt vértesaljai egyházmegyénkben 
néhány gyülekezet — Sárkeresztúr, Seregélyes — immár 
megkezdette. — Egyébként úgy ezen, mint az előbbi tárgy, 
bővebb megvitatás végett, a fiók-körökhöz tétetett át. 

Még egy érdekes tárgya volt értekezletünknek: egy 
kerületi leánynevelő intézet felállítása. Sajnosan esik 
ugyanis látnunk, hogy míg a többi egyházkerületek, sőt 
evangélikus testvéreink is, egymásután állítanak felsőbb 
leányiskolákat, vagy legalább női internátusokat, s például 
a tiszántúli egyházkerületben — hál' Istennek 1 — immár 
három leánynevelő intézet, illetőleg internátus van: addig 
a mi dunamelléki egyházkerületünk ilyen intézetek nélkül 
mindez ideig szűkölködik. Fölemeli azért kérő szavát e 
mi szerény értekezletünk s az egyházmegyei közgyűlés 
űtján tisztelettel kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogv 
tegyen mielőbb kezdeményező lépéseket a végből, hogy 
egy ilyen, égető szükséget képező leánynevelő intézet 

* Kérjük beküldését. Szerk. 

egyházkerületünk kebelében is mihamarabb felállíttassék. 
— A másnapi egyházmegyei közgyűlés az indítványt 
egyhangú helyesléssel fogadta s felkéri az egyházkerületi 
közgyűlést az eszme felkarolására. 

Ezzel s Vasadi Balogh Lajos társunk megható imá-
jával végződött negyedik egyházmegyei egyházi értekez-
letünk. 
(Folyt, köv.) Lévay Lajos. 

A külső-somogyi ev. ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

A külső-somogyi ref. egyházmegye f. é. szept. 12-én 
tartotta meg évi közgyűlését Tolna-Tamásiban, az ág. 
evang. testvéregyház imaházában. 

A 37-ik dicséret elhangzása s esperes úr buzgó imája 
után, világi elnök a gyűlést megnyitván, mindenekelőtt a 
szavazat bontó bizottság jelentése olvastatott fel, a mely 
szerint a betöltendő két egyháztanácsbirói állásra, sza-
vazattöbbséggél újabb tiz évre Somogyi Kálmán ádándi 
és H. Gózon Gyula kiliti-i lelkészek választattak meg. 

Ezután következett az esperesi jelentés. E szerint 
az egyházpolitikai törvények romboló hatása egyház-
megyénkben még ez ideig nem észlelhető; az áttérések 
csekély emelkedést mutatnak ugyan, a mennyiben 14 áttérő 
vei szemben, hozzánk csak 6-an jöttek át, de ezek sem 
az egyház, vagy vallás iránti elhidegülés miatt hagyták 
el egyházunkat, hanem nagy része inkább azon presszió 
miatt, a melyet a papi birtokokon szolgáló cselédekre 
gyakorolnak az »egyedül idvezítő« egyház pásztorai, kik 
református embernek még kezemunkája után sem hajlandók 
kenyeret adni. 

Az egyház iránti ragaszkodásnak és áldozatkészség-
nek igen örvendetes jelét mutatja az a tény, hogy az 
egyházi adót, alig számba vehető hátralék híjával, befize-
tik s építkezésekre évenkint ezreket fordítanak egyhá-
zaink. Annál leverőbb az a jelenség, hogy, a vasárnapi 
munkaszünetről hozott törvény ellenére vasárnapra át-
tett vásárok száma évről-évre emelkedőben van. A miért 
is egyházmegyénk a kerület útján megkeresni határozta 
a kereskedelmi miniszter urat, hogy hasson oda, hogy a 
vasárnapra tett vásárok Leszüntettessenek. 

Hazafiúi kegyelettel emlékezett nteg a jelentés Erzsébet 
királyné tragikus haláláról, a mely megrendítő esetet 
egyházmegyénk a legmélyebb fájdalommal örökíti meg 
jegyzőkönyvében. Fájdalommal jegyezte fel továbbá egyház-
megyénk Szász Domokos erdélyi püspök elhunytát. — 
Elragadta még a halál közülünk a szelíd jellemű, egyház-
megyénket egész odaadással szolgáló világi tanácsbirán-
kat, Kiss Jánost is, kinek életét, érdemeit, Fábián Mihály, 
ireghi lelkésztársunk igen találóan rajzolta meg emlék-
beszédében. — Örökre eltávozott tőlünk még, »az ő útjá-
ban l e v e r e t v e e g y h á z u n k veteményes kertjének egyik 
törekvő munkása, Szabó Elemér őszödi tanító is. Nyugod-
janak békével. 

Sajnosan vettük tudomásul a tanügyi jelentésből, 
hogy nem csekély számú jó és jeles iskoláink mellett 
némelyik hanyatlásnak indult. Ezek közé tartoznak azon 
iskolák is, a melyeknek tanítói vagy postamesteri, vagy 
helyettes anyakönyvvezetői, tehát kettős hivatalt viselnek. 
— Óhajtandó volna, hogy egyházi hatóságunk ezen 
anomáliának véget vetne, mert a két úrnak való szolgálás, 
tapa-ztalás szerint, a tanügynek válik nagy hátrányára. 
Megütközéssel vettük továbbá tudomásul, hogy a kazsoki 
iskola mindkét félévben »nem kielégítőnek* osztályoztatott; 
a miért is csak nem rég választott tanítójának, Hajgató 



Károlynak megerősítését egy évig függőben hagyta a köz-
gyűlés s végleges megerősítését a jövő évi kedvező eredmény-
től telte függővé. Ugyancsak a tanügyi bizottság jelentése 
kapcsán tárgyaltatott az a visszaélés, hogy némely tanító, 
csakhogy magán könnyítsen, a gyengébb tanulókat osztá-
lyukban visszamarasztotta, s ezek közül kora miatt, némely ik 
a IV-ik, sőt első osztályból is konfirmáltatott, pedig a 
többi osztály tantárgyaiból fogalommal sem bírt. Egyház-
megyénk kimondotta, hogy az osztályban való vissza-
marasztalás, vagyis az osztály ismételtetés csak konstatált 
szellemi fogyatkozás esetén engedtetik meg, akkor is az 
iskolaszéki elnök hozzájárulásával. 

A gyönki magyar egyház papjául meghívás útján 
választott Molnár Sándor hivatalában megerősíttetett; 
majd pedig az újonnan választott Gönczi Pál n.-szokolvi 
és Póth Sámuel gyönki tanítók tették le a hivatalos esküt. 

A n.-székelyi német egyház azon kérelmét, hogy 
miután a már régen kiadott német énekeskönyv példá-
nyai elfogytak, a revíziós bizottság pedig mindezideig 
sem készült el munkájával: eszközölné ki az egyház-
megye az egyházkerületnél a régi énekes könyvnek, vál-
tozatlan alakban újra kiadását — egyházmegyénk, a szük-
ség kényszerének engedve, pártolölag terjeszti fel a kerü-
letre, bár a revíziós bizottság munkálatának elkészülte 
előtt alig reményű, hogy e kérelemnek eredménye legyen, 
mert a tolnai német egyházakban elkelendő példányok 
alig fogják csak megközelítőleg is fedezni a tetemes 
nyomdai költséget. 

Csepely és Teleki egyházak tanítói panaszolták, hogy 
a korpótlékot mind ez ideig nem kapták meg, mert a 
minisztériumtól két ízben is elutasították kérvényüket, az 
egyház pedig nincs olyan helyzetben, hogy azt megad-
hassa. Az illető egyházak presbitériumai utasíttattak a 
korpótlék előteremtésére (?) és a törvény szabta időtől 
kifizetésére. 

Látrány előnyös birtoke ladása s Lápafő templom-
építési terve, a kellő megvizsgálás után helyben hagyatott 
Ez utóbbi azon határozott figyelmeztetéssel, hogy a több 
helyen szokásos kötelezvénybeli biztosíték helyett csak 
készpénzt szabad elfogadnia. 

Az őszödi egyház benyújtott, panasz-levelében azt 
adta elő, hogy a tanítói fizetés kiegészítésére az államtól 
kapott 263 frtröl a kivánt számadást a megyei szám-
vevőséghez, kötelességszerűleg benyújtotta, de az, azon 
figyelmeztetéssel utasította vissza már két ízben, hogy 
első sorban a községi képviselőtestülettel vizsgáltassa meg. 
Miután pedig ebben az egyház autonómiájára sérelmet 
lát, kéri a közgyűlést, hogy hasson oda, hogy számadását 
a megyei számvevőség többé ne utasítsa vissza. 

Közgyűlés utasította az őszödi egyházat, hogy járjon 
el azon legújabban kiadott miniszteri rendelet értelmében, 
a mely szerint az ily számadást nem a megyei szám-
vevőséghez, hanem a tanfelügyelő útján a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz kell benyújtani. 

A látrányi és köröshegyi lelkészek az egyház föld-
jéből egy-egy darabot szőlővel ültetvén be, mivel a szőlő-
ültetés tetemes befektetéssel jár, arra kérték a közgyűlést, 
hogy mondja ki, hogy az egyházból 6, illetve 9 év előtti 
eltávozásuk esetén ezen befektetés, az egyik kérvényben 
meg is állapított kulcs szerint, a hivatali utód által térít-
tessék meg. Az egyházmegye ezen szokatlan kérelmet, 
mely nemcsak a hivatali utód jogtalan megterheltetésével 
jár, de a befektetett összeg mennyiségének megállapítá-
sánál is beláthatlan bonyodalmakra és kellemetlenségekre 
szolgáltatna okot, elutasította. 

Végül, nagy örömömre szolgái regisztrálni, hogy a 
mult évben, a lelkészértekezlet megalakulására beadott 

indítványt közgyűlésünk magáévá tette, minek folytán, a 
kiküldött bizottság javaslata nyomán a »Külső-somogyi 
ref. egyházi értekezlet* cím alatt megalakult, s alapsza 
bálvait, valamint megválasztott tiszti karát a közgyűlés 
megerősítvén, az értekezlet első ülését megtartotta és 
Kálmán Gyula lelkésztársunk nagy figyelemmel hallgatott 
tanulságos felolvasását, a mely az értekezlet célját gyö-
nyörűen öleli fel s így működésének mintegy programm-
jául szolgál, 200 példányban kinyomatni s az érdeklődők 
közt kiosztatni határozta. 

Ezzel kapcsolatban azt az indítványt, miszerint ala-
kíttatnék Budapesten, mint központban egy olyan egyházi 
lap, mely a magyarországi egyházkerületek; egyházmegyék 
egyházak és lelkészek közt mintegy összekötő kapcsot 
képezne és hivatalos orgánumául szolgálna, — közgyűlé-
sünk partolólag terjeszti fel az egyházkerületre. 

Törvényszéki tárgy nem lévén, a közgyűlés, esperes 
úrnak buzgó imájaval berekesztetett. 

H. Gőzön Gyula, 
kiliti-i ref. lelkész. 

E G Y H Á Z . 

A t i s zán innen i ref. e g y h á z k e r ü l e t szept. hó 26. 
és következő napjain tartotta meg közgyűlését Sáros-
patakon. A gyűlésről jövő számunkban hozunk tudósítást. 

A d u n a m e l l é k i ref. egyházkerü le t közgyűlését 
októb. hó 21. és következő napjaira hívta össze az elnökség. 
Az új lelkészek ünnepélyes felavatása okt. 22-én fog 
megtörténni. A kápláni dislokációra vonatkozó kívánságok, 
valamint a felavatásra való jelentkezések — a püspöki 
hivatalhoz küldendők be. — Október hó 19. és 20. napjain 
a theol. választmány, a fő-, közép- és népiskolai bizott-
ságok fogják megtartani üléseiket. 

Püspök i körút. Antal Gábor dunántúli püspök 
szept. hó 25-én kezdte meg az őrségi egyházmegye megláto-
gatását, Németh István egyházkerületi aljegyző és az őrségi 
egyházmegye esperese kíséretében. 

Egyházmegyei gyűlések. A solti ref. egyházmegye 
szept. hó 27-én, a pesti szept. hó 28-án tartotta meg közgyűlé-
seit. Mindkettőről lapunk jövő számában hozunk tudósítást. 

A dunántúli evang. egyházkerület lelkészegyleti 
értekezlete, Kőszegen tartott gyűlése alkalmával leginkább 
a belmisszió körébe vágó kérdések felett tanácskozott s 
olyan határozatokat hozoft, a melyeket melegen figyel-
mükbe ajánlunk a többi hasonló értekezleteknek is. így tár-
gyaltatott: 1. Az egyházi fegyelem kérdése, melynél kimondta 
a lelkész-egylet, hogy semmiféle egyházi hivatalt nem 
viselhet az olyan evang. egyén, a ki házasságkötésnél 
gyermekeinek más vallásban nevelésére tett kötelező 
nyilatkozatot. 2. A hétköznap reggeli könyörgések alkal-
mával, akkor is, mikor írásmagyarázat nincsen, — 
olvasson a lelkész egy-egy szentírásbeli szakaszt. 3. A 
konfirmációra való előkészítés, a hol csak lehet, legalább 
is két éven át történjék. 4. Melegen ajánlja a lelkész-
egylet az egyházaknak a gyülekezeti-alap gyűjtést, hogy 
az egyházközségek anyagilag is erősen álljanak' 5. Különös 
figyelmébe ajánltatott a lelkészi karnak gyermek-istentisz-
teletek tartása, vallásos esték rendezése és vallásos iratok 
terjesztése. — A thémák és a hozott harározatok örven-
detesen mutatják, hogy az evang. lelkészi kar tudatában 
van annak, hogy mi is legyen az a belmisszió. 



A h e v e s - n a g y k u n s á g i ref. e g y h á z m e g y e október 
hó 4-én fogja megtartani közgyűlését Mezőtúron s ez 
alkalommal fog megtörténni az egyház űj iskolájának 
ünnepélyes megnyitása is. 

Az evang. gyámintézet és a Luther-társaság, 
szept. hó 23. és 24. napjain tartotta meg közgyűlését Szarva-
son. A már beküldött részletes tudósítást, térszüke miatt 
csakj övő számunkban közölhetjük. 

Budapesti ref. egyháztanácsunk Szász Károly 
lelkész és Hegedűs Sándor főgondnok társelnöklete alatt 
szeptember 26-án tartott ülésében bejelentetett Szilágyi 
Sándor egyháztanácsos és volt egyházi ügyész halála, 
mit a presbitérium részvéttel vett tudomásul. Az elhunyt 
helyébe a póttagok közül dr. Nagy Dezső ügyvéd hiva-
tott be rendes presbiternek. Azután örvendetes tudomásul 
vétetett, hogy Ádám András kúriai bírót, presbitériumunk 
tagját, a felső-baranyai egyházmegye gondnokává válasz-
totta. Hegedűs Sándor főgondnoknak V. B. T. T.-sá kine-
veztetését örömmel vette tudomásul a presbitérium. Tárgy-
sorozat rendjén a főgimnázium űj tanára, Ábrahám István 
az egyháztanács szívélyes üdvözlése mellett hivatali esküt 
tett. A főgimnáziumi igazgatótanács jelentéséből öröm-
mel értesült a presbitérium arról, hogy a tanulók száma 
615-re emelkedett s az e miatt beállott túlzsúfoltság meg-
szüntetése végett megbízta az igazgatótanácsot, készítsen 
tervet arra nézve, hogy minő helyiség-bővítésre volna 
szükség; a presbitérium elnökségét pedig fölkérte, hogy 
gondolkozzék arról, hogy mi módon lehetne a helyisé-
geket kibővíteni. A természetrajzi szertárba a vízvezeték 
bevezetését elrendelte. A tanulók irodalmi olvasmányai-
nak beszerzési módjáról véleményes javaslatot kér az 
igazgatótanácstól. Az egyházi bizottság javaslatára elha-
tározta, hogy a vallástanításra való felügyelet a tanácso-
sok és tanítással foglalkozó más egyháztagok közül ön-
kéntesen vállalkozókból szervezendő. A vallástanárokat 
utasította, hogy az iskolai tanítótestületi gyűlésekre szor-
galmasan eljárjanak, s továbbá a vallástanárok kértére, 
kimondta, hogy az iskolaszéki gyűléseken1 az egyházat álta-
luk fogja képviseltetni. A vallástanárok fizetésének és lak-
bérének felemelése végett beterjesztett folyamodványt a 
pénzügyi bizottsághoz utasította. A kőbányai építés alatt 
álló torony-süvegnek vihar által történt ledöntését tudo-
másul vette s a kérdést jogi elbírálás végett a jogügyi 
bizottságnak adta ki. Azt a fölmerült eszmét, hogy tem-
plomaink zsúfoltságán új templom építésével segítsünk, 
érlelés és előkészítés végett az elnökség és a lelkészi kar 
figyelmébe ajánlotta. A baj ideiglenes enyhítő szeréül 
elfogadta azt a javaslatot, hogy a nagy-ünnepeken a 
város különböző részein, erre alkalmas termekben is tar-
tassanak istentiszteletek. 

A to lna i ev. ref. e g y h á z m e g y e szept. hó 14-én 
tartotta Szegzárdon évi rendes közgyűlését, Dömők Péter 
esperes, és Szilassy Aladár gondnok elnöklete alatt. — Az 
esperesi gondosan szerkesztett jelentés az egyházak éle-
tének hű képét tárta fel a közgyűlés előtt. — Szegzárdot 
és Bátát kivéve mindenütt rend és békesség honol. E két 
egyházban anyagi zavarok szülte rendetlenségek fordultak 

elő, s mindkét helyre bizottság lőn kiküldve a helyzet 
orvoslása céljából. — A protestáns buzgóságnak és áldozat-
készségnek szép példáját adta a pilisi egyház, hol a hivek 
700 frtot adakoztak orgonára. A tanügyi bizottság jelen-
tése az iskolák állapotának javulását, haladását tüntette 
fel. A tanügyi bizottságnak sok éven át hü munkása és 
nagyérdemű elnöke, Döczy József, a gyűlésen ez állásáról 
mindenki sajnálatára lemondott. Helyére az egyházmegye 
Pap István mórágyi lelkészt választotta meg. A köz- és 
gyámpénztárt illető jelentésből az egyházmegye ez évben 
is meggyőződött arról, hogy az anyagiak hű sáfárok ke-
zeire vannak bízva, kik gondos körültekintéssel növelik 
évről-évre az egyházmegye vagyonát. A segélykérvények 
kellő kritikával és a valódi szükség figyelembe vételével 
lőnek elintézve. A gyönki gimnáziumról szóló jelentésből 
örvendetesen győződött meg a közgyűlés, hogy ezen nagy-
fontosságú kulturmissziót teljesítő intézet fennállása, Tolna-
megye 50 ezer forintos millenniumi alapítványa és az 
államsegély folytán most már teljesen biztosítva van. — 
A dunamelléki lelkészárvák szeretetházára vonatkozólag 
az előadó, Széky Géza gondosan szerkesztett jelentése 
megy a kerülethez. A kongruát illető átirat felett a gyűlés 
napirendre tért. — Egyházkerületi képviselőkül megválasz-
tattak Tantó János és Kovács Sebestény Endre.— A tör-
vényszéki ülés tárgyát a czeczei tanítói lakás ügye és 
egy medinai templomsértési ügy képezte. (P.) 

I S K O L A . 

A l e l k é s z k é p e s í t ő v i z s g á l a t o k napjaiul a duna-
melléki ref. egyházkerületben az elnökség október hó 
17. és 18-ik napjait tűzte ki. Az első napon az első, a 
második napon a második képesítő vizsgálat fog megtar-
tatni. A vizsgálatokra jelentkezés határideje október hó 
16-ika. 

Új tanárok. A pápai ev. ref. főgimnázium tanári 
kara két új taggal szaporodott az 1899—1900-ik tanévre, 
Deák Geyza rajztanárral s Nagy Lajos helyettes tanárral. 
Deák Geyzát egyházkerület mult hó 14-én, Csurgón vá-
lasztotta meg r. tanári minőségben a rajztanszékre; Nagy 
Lajost pedig az igazgatótanács megbízásából a főiskolai 
gondnok hívta meg a jelentkező tíz pályázó közül. Állo-
másukat már mindketten elfoglalták. 

A debreceni ref. fő i sko la igazgatótanácsának ülé-
sét az elnökség október 27-re hívta össze. 

A debreceni ref. theol. akadémián a lelkészké-
pesítő vizsgálatok m. hó 22. és 23-án tartattak meg. Az 
első vizsgálatra 11, a másodikra 4 segédlelkész jelentke-
zett. Ugyancsak ez alkalommal tett vizsgálatot Kelemen 
Ferenc, volt premontrei kanonok, most nagyváradi segéd-
lelkész. Az első vizsgálatot 4 jelesen, 4 jól, 3 kielégítőleg; 
— a második vizsgálatot 2 jelesen, 3 jól, 2 kielégítőleg 
állotta ki. Kelemen Ferenc vizsgálata jónak minősíttetett. 

Az országos közoktatásügyi tanács állandó 
b i z o t t s á g a szeptember 18 <in tartotta a nyári szünet 



után első ülését, Beöthy Zsolt dr. elnöklésével. Napirenden 
volt a középiskolai tantervi utasítások átdolgozása, a mit 
ugyané tantervek befejezett revíziója tesz szükségessé. Az 
állandó bizottság határozata szerint a mai utasításokat 
egészben véve fönn kell tartani s változtatást csak ott 
kell tenni rajtuk, a hol ez elkerülhetetlenül szükséges. 
Szükséges pedig, hogy a revideált tantervhez alkalmaz-
tassanak, az iskolai élethez közelebb hozatván, praktikusabbá 
tétessenek s egyszerűbben és világosabban fogalmaztas-
sanak. Kimondta az állandó bizottság azt is, hogy a 
főgimnáziumok és reáliskolák számára külön-külön uta-
sítások szolgáljanak ugyan, de ezek, a revideált tantervek-
nek megfelelően lehetőleg egyöntetűek legyenek. Az uta-
sítások átdolgozására az állandó bizottság középiskolai 
tanárokat kér föl, a kik a tanács középiskolai szakbizott-
ságával egyetértésben végzik a rájok bízott munkát, a 
közös tanácskozásokon megállapítandó elvek és módozatok 
szerint. Az állandó bizottság legközelebbi ülésén megkezdi 
a tanítóképző-intézetek revideált tantervének tárgyalását. 

A tanítók háza és a miniszter. Az Eötvös-alap 
küldöttsége Péter ffy Sándor vezetésével tisztelgett Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternél, hogy meg-
köszönje a kiutalványozott 1500 forint államsegítséget és 
jelentést tegyen a tanítók háza ügyében való intézkedé-
sekről. A küldöttség arra is fölkérte a minisztert, járna 
közbe a királynál, hogy az intézmény fölvehesse a Ferenc 
József Tanítók Háza nevet. A miniszter nagyon szívesen 
fogadta a küldöttséget. Nagy örömmel látja — úgymond 
— a tanítók házának létesítését, mert ő különben is 
barátja az internátusoknak és ez az intézet módot fog 
nyújtani, hogy szegénysorsú tanítók és tanárok szorgal-
mas fiai a fővárosban otthont találjanak. ígéri, hogy ezen-
túl is gondoskodni fog arról, hogy a tanítóság e nemes 
vállalkozása állami segítségben részesüljön. Köszönetet 
mond mindazoknak, a kik az ügy érdekében fáradoztak. 

EGYESÜLET. 
A Lorántffy- és Ref. Ifjúsági egyesületek Vargha 

Gyuláné, Szőts Farkasné és Gergely Antal által képvisel-
tetve részt vettek a gyermekvédő kongresszuson. Gergely 
Antal több, különösen a gyermekek vallásos nevelésére 
vonatkozó indítványát el is fogadta a kongresszus. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület megkezdte 
rendes heti összejöveteleit. A keddi összejövetelek (kez-
detük este 7x/2 órakor) a ref. theológia nagytermében 
(Kálvin-tér 7. sz.) tartatnak meg s a bibliamagyarázatok 
tárgyául a hegyi beszéd fog szolgálni. A csütörtöki össze-
jövetelek október 5-én veszik kezdetüket s mindenkor este 
7 órakor tartatnak, a fentebb említett helyek. Ezek 
felolvasásokkal lesznek összekötve s programmjuk a kö-
vetkező. Okt. 5-én Kovács Lajos valláslanár: Egy nap 
Velencében. Okt. 12-én Gergely Antal : Az üdvhadsereg. 
Okt. 19-én dr. Vásárhelyi József: A verítékről. — Az 
egyesületre s annak áldásos működésére felhívjuk minde-

nek, de különösen az ifjúság figyelmét. Lépjenek annak 
tagjai közé, támogassák, mert valóban nagy szükség van 
arra, hogy a tiszta, evangéliumi keresztyén élet gyökeret 
verjen mindnyájunk szivében. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egy le t f. hó 25-én kezdte 
meg újra a nyári szünet után rendes működését. Varró-
óráit minden hétfőn délután tartja a Baldácsy-teremben 
(Kálvin-tér 7. sz.) s ez alkalommal rendesen lesz biblia-
magyarázat is. A bibhamagyarázatok első ciklusában női 
jellemképeket mutatnak fel a szentírásból. Első szeretet-
vendégsége október 14-én lesz, a melyen Szilassy Aladár 
tart előadást a svájci keresztyének körében szerzett ta-
pasztalatairól ; azután lesz zene, szavalat, ének és végül 
bibliamagyarázat. Jegyek a tisztikar tagjainál és az össze-
jövetelek alkalmával kaphatók. Egy jegy ára 1 frt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Hegedűs Sándor kereskedelmi 

minisztert, magyar ref. egyházunk kiváló térfiát, Ő Fel-
sége valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki. A meg-
érdemelt kitüntetéshez a legőszintébben gratulálunk. 

* Hegedűs Sándor és a »Magyar Állam«. A 
M. P. I. T. debreceni gyűlésén elmondott nagyszabású 
beszéde alkalmából a Magyar Állam így ir Hegedűs Sán-
dorról: »A legnemesebb értelemben vele irigység fog el 
bennünket a prot. irodalmi társaság debreceni nagygyűlése 
ről szóló tudósítás olvastára. Nem is irigység ez, hanem 
nemes vágyakozás: vajha nekünk katholikusoknak is 
volnának ily aktiv államférfiaink, kik a vallásos meggyőző-
dés ugyanazon erejével mondhatnák: ugyanolyan hitvalló 
elszántsággal lépnének egyházuk s a keresztyénség védel-
mére, mint ezt Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter 
tegnap cselekedte a debreceni protestáns nagygyűlésen. 
Keresztyénnek vallotta magát oly korban, midőn e vallo-
más veszedelembe ejtheti az államférfiúi; nyíltan hirdette 
a keresztyén restauráció szükségességét, a mit úgy fogunk 
elérni, ha a keresztyén vallásnak ismét domináló szerepet 
biztosítunk az állami, társadalmi és a magán életben. 
Szépen és meggyőzően beszélt a tudomány, vallás és az 
erkölcs hármoniájáról is stb. stb.« Jól esik olvasnunk 
ez elismerést az ellenfél részéről; csak az a bajunk, hogy 
nekünk is csak kevés olyan emberünk van, mint Hegedűs 
Sándor, a ki nem fél vallomást tenni a Krisztus evan-
géliumáról s a ki nemcsak szépen beszé1, de szépen is 
cselekszik. 

* Hegedűs Sándor és az >Egyetértés*. Míg az 
egyházi körökből mindenfelől csak a méltó elismerés hang-
zik fel Hegedűs Sándor debreceni beszédét illetőleg, addig 
a napisajtó némelyik organuma igen furcsán kommentálja, 
így az »Egyetértés* mult vasárnapi számában, a tanügyi 
rovatban éles bírálat alá veti azt egy magát meg nem 
nevezett cikkező s olyan következtetéseket von ki abból, 
a mik pedig egyáltalán nem állhatnak meg, csak szőrszál-
hasogatás és a kákán is csomót keresés mellett. Felpa-
naszolja. hogy Hegedűs nem tudta elválasztani önmagá-
ban a minisztert és a protestáns embert. Meggyanúsítja 
azzal, hogy izgatott az egyházpolitikai törvények ellen és 
hogy hadat izent minden tudománynak, a felső- és a nép-



oktatásnak. Nagyon nehezére esik neki, hogy Hegedűs 
azt merte mondani, hogy a tudománynak, abban a kör-
ben, a melyben a vallás mozog, nincs szankciója, s mind-
ezek alapján erős támadást intéz ellene. Végig olvasva 
e cikket s tudva, hogy mit beszélt Hegedűs, igazán nem 
tudjuk, hogy a cikkíró nem képes-e megérteni a világos 
beszédet, vagy nem is akarja megérteni. Hogy Hegedűs 
nem tudta elválasztani önmagában a minisztertől a prot. 
embert s mint ilyen, hivatkozni mert azokra a szomorú 
tapasztalatokra, a melyeket a testi és lelki nyomorúság 
felől mint miniszter szerzett: ebben csak az elfogultság 
s az a ma divatos felfogás találhat kifogásolni valót, a 
mely szerint egy közpályán mozgó ember nem egy ember, 
hanem kettő : hivatalos és nem hivatalos, és a mit a hi-
vatalos ember cselekeszik, azért nem felelős a nem hiva-
talos és megfordítva. Az igaz ember egy és ugyanaz 
hivatalos és nem hivatalos minőségében; az embert két 
külön emberre csak a mai léha kor szakítja szét, hogy 
minél könyebben kibújhasson a felelősség alól. S szeret-
nénk tudni, hogy Hegedűs ugyan hogyan lázított az egyház-
politikai törvények ellen ? Hogy azt merte mondani, hogy 
ezek a törvények lényeges változást idéztek elő az egy-
házak életében s hogy e változásokból kifolyólag védel-
mezni kell minden egyes lelket, — ez lázítás volna? — 
Ezt csak az értelmetlenség, vagy a roszakarat állíthatja. 
Nincs abban semmi más, mint a tények egyszerű kon-
statálása s az egyház feladatainak kijelölése. Hiszen Hege-
dűs nyíltan, világosan kijelentette, hogy ő az új viszo-
nyok által létrehozott változásoktól nem fél; — tehát 
nem is akarhatott azok ellen izgatni. Hogy Hegedűs a 
compelle intrare elvéi akarná életbe léptetni a protes-
tantizmus kebelében is, — legalább is a legvastagabb ér-
telmetlenségre valló állítás. Hiszen Hegedűs épen az ellen-
kezőt állította; hiszen épen azt mondta, hogy az egy-
házba bekényszerítés ellen a protestantizmus küzdött, 
tehát neki is, a saját alapelvei megsértése nélkül, nem 
lehetett volna ellene mondania a törvénybe iktatott lel-
kiismereti szabadságnak. Épen ilyen, legalább is értel-
metlenségre valló az az állítása is a cikkírónak, hogy 
Hegedűs hadat izent. a felső- és népoktatásnak s általá-
nosan a tudománynak. Hiszen a cikkező is olvasta és 
helyesli is Hegedűs ama kijelentését, hogy a tudományt, 
a vallást és az erkölcsöt harmóniába kell hozni. Hát 
hogyan hozhatná harmóniába a tudományt, ha kárhoz-
tatná ? 1 Nem, nem ez a baj, hanem az, hogy Hege-
dűs nyilt, őszinte lélekkel mert nyilatkozni az olyan 
tudományról, a melynek, úgy látszik, a cikkező is híve s 
a mely uralkodni s törvényt szabni akar abban a kör-
ben is, a mely nem az övé, hanem a vallásé. Arról a 
tudományról, a mely feleslegesnek tartja a vallást s annak 
örök tanításait a saját maga filozofikus és minden szilárd 
alapot nélkülöző, független morális tételeivel akarná he-
lyettesíteni. Itt a bibéje a dolognak s ott, hogy az ilyen 
tudományra azt merte mondani Hegedűs, hogy csak ver-
gődés, a vége pedig a csőd, mert nincs neki szankciója. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CB. É S KIR. 

A cikkező egész fejtegetést csinál a szankció szó értelme 
felett s magyarázata ismét csak azt bizonyítja, hogy való-
ban csődöt mond a tudomány abban a körben, a mely 
nem az övé. Az a szankció, melylyel a vallás rendelke-
zik s a melyről Hegedűs beszélt, korántsem az a szank-
ció, a melylyel az emberi törvények rendelkeznek s a 
mit a cikkíró a »máskülönben* fenyegető alternatívával 
fejez ki. A vallás szankciója az az erkölcsi erő, a melyet 
a léleknek ad a jó és a rosz közt való választásnál a jó 
követésére és az abban való megmaradásra, s ezzel a 
szankcióval a vallást helyettesíteni akaró tudomány, a 
független morál bizony nem rendelkezik. Ezért mondotta 
s mondhatta jogosan Hegedűs, hogy az a tudomány, a 
mely a vallást le akarja rombolni, hogy önmagát állítsa 
annak helyébe : csődöt fog mondani. Ez azonban korántsem 
hadüzenet sem a felső- vagy népoktatásnak, sem a saját 
körét ismerő s abban meg is maradni akaró tudománynak. 
Nem máglyagyujtás ez a tudomány számára, hanem 
fáklyagyujtás, a mely a helyes útra akar vezetni. A 
cikkező tanulságul azt vonja le Hegedűs számára, "hogy 
ne brunetierezzen; mi pedig, kimutatván az ő állításai-
nak alaptalanságait, azt a tanulságot vonjuk le, hogy úgy 
látszik, igaza van a »Magyar Állam «-nak, a mikor azt 
állítja, hogy a vallás szükségességéről szóló legőszintébb és 
minden támadó szándék nélkül mondott szavak vesze-
delembe ejthetnek egy államférfit. Bizony szomorú jele 
az időknek I 

* F r a n c i o r s z á g fogyása . A még nemrég hatalmas 
francia népet sok mindenféle baj emészti. Belső zavarok-
ból soha ki nem fogy s az utóbbi években felvetődött 
politikai és társadalmi szennyes ügyek lassanként szétté-
pik azt a nimbuszt, a mely e nemzetet körülvette. A 
nemzetek előtti tekintély aláhanyatlása mellett azonban 
még nagyobb az a veszedelem, a mely e francia népet 
a születések és a halálozások aránytalanságában fenyegeti. 
A halálozások száma óriásilag felülmúlja a születések 
számát s a népességnek e miatt való fogyása, különösen 
az ország délnyugoti részében valóban kétségbeejtő. Az 
a veszedelmes »egyke«-rendszer, a mely hazánk némely 
megyéit pusztítja, erősen divatozik Franciaországban is 
s alig találni családot, a melyben egynél több gyermek 
volna. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. Gy. Mikola. — T. L. Budapest. — W. S. 

Szepesbéla. — H J. Bánócz. — G. K. Rimaszombat. 
A cikkeket megkaptuk, a kéziratok torlódása miatt azon-
ban egy kis türelmet kérünk. 

Sz. L. Pacsér . Az ünnepélyről kaptunk már koráb-
ban tudósítást s annak alapján referáltunk is róla. így 
a cikket, sajnálatunkra nem adhatjuk. Legyen szeren-
csénk mással, pl. az egyházmegyei gyűlés referádájával. 
Szives üdvözlet. 

Felelős szerkesztő : S z ő t s Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 

>VAR1 KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség? : 

IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kéziratok 
cimzendök. 

Kiacltf-liivatal : 
Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 

b é r h á z a ) , h o v á a z e l ö f i z . é s h i r d e t , d í j a k i n t é z e n d ö k . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
S Z 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 : 

Félévre: 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Lelkészi könyvtárak. 
Végig tekintve a magyar prot. egyházi iro-

dalom történetén, sajnálattal kell konstatálnunk, 
hogy míg a reformáció első és második évszá-
zadában egymásután láttak napvilágot az evan 
géliumi vallás igazságait terjesztő és védelmező 
művek, úgy hogy ezekből tekintélyes ós meg-
becsülhetetlen értékű könyvárt lehetne összeál-
lítani még ma is, — addig az újabb kor szinte 
meddő e tekintetben. Szomorúan kell megval-
lanunk, hogy tudományos theologiai irodalmunk 
oly szegény, hogy annak, a ki többet is akar 
tanulni, mint a mennyit a theologiai akadémiák 
kurzusaiból nyerhet : külföldre kell mennie, vagy 
legalább is elsajátítania valamely olyan idegen 
nyelvet, a melynek theol. irodalma megadj a a 
módot a továbbképzésre. Theologiai tudomá-
nyosságunk csupán csak a theologiai akadémiák 
falai közé szorul, s elvétve, évtizedek alatt esik 
csak meg egy párszor, hogy onnan valamely érté-
kes munka nyomtatásban is napvilágot lát. ltjain-
kat, ha magukat tovább akarják képezni, vagy 
ha csak egy vizsgálati kérdést akarnak is ala-
posabban kidolgozni, kénytelenek vagyunk a 
külföldi theol. irodalomhoz utasítani, mert — 
fájdalom ! — mi magunk, a saját kurzusainkat 
kivéve, mást nem adhatunk kezükbe. 

Mintegy megbénultnak látszik a tudományos 
theologiai termelés az egész magyar prot. egy-
házban, — s míg a német, az angol, sőt a ki-
csiny francia protestántizmus örökbecsű művek-
kel gazdagítja a tudományos prot. theológiát, addig 
mi tétlenül látszunk ülni s irodalmi termelé-
sünk nem áll egyébből, mint prédikációkból. De 
hogyha még ezek is jók volnának ! De bizony 
az újabb időben megjelent prédikációs kötetek 
között is csak elvétve akad egy-egy, a mely meg-
érdemelte a nyomdafestéket. A legtöbb csak szó-
virág, üres szalmacséplés s a biblia igazi ismerésé-
nek, felhasználása tudásának nyoma sincs benne. 

Ennek oka és magyarázata legfőkópen abban 
keresendő, hogy papjaink azokat az ismereteket, 
a melyeket theológus pályájuk alatt szereztek, 
nem ápolták, nem fejlesztették tovább, és pedig 
főként azért, mert nem ápolhatták ós nem fej-
leszthették, miután arra nézve, mondhatni, semmi 
eszköz sem állott rendelkezésükre. A theologiai 
tanfolyam, a dolog természetéből kifolyólag, nem 
közölhet annyi tudást, a mennyivel valaki egész 
életén át beérhetné s a mit tovább fejleszteni 
nem volna szükséges. A négyévi tanfolyam iga-
zában csak arra elég, hogy általános áttekintést 
adjon a theológia nagy mezején s hogy meg-
vesse azt az alapot, a melyre továbbépíteni lehet 
az életben. A részletekben való alapos ismeret-
szerzés s a megvetett alapokon a valódi tudás 
hajlékának felépítése kinek-kinek saját dolga 
kellene, hogy legyen. De miként lehessen, a mi-
kor ahoz a módokat ós az eszközöket nem adjuk 
meg? — S nem adhatjuk; mert nem mutatha-
tunk rá olyan művekre, a melyeknek olvasga-
tása és tanulmányozása kiegészíthetné, mélyít-
hetné azt a tudást, a mit a tamfolyam alatt, 
előadásaink vagy kurzusaink alapján közöl-
tünk. 

Könyveink, a melyek egyfelől a bibliát ala-
posan megismertethetnék, vagy a theológia nagy 
kérdései felől tájékozhatnának, — nincsenek. 
Nincs tudományos biblia-magyarázatunk, nincs 
bibliai lexikonunk, sőt nincs még egy jó konkor-
danciánk sem, hogy a tudományos theologiai iro-
dalom egyéb ágairól ne is szóljak. S miután az ön-
művelésnek, a tanulmányozásnak nincsenek meg a 
szükséges segédeszközei, a haladó kor tova rohan, 
mi pedig, kik egykor előljártunk, há t ramaradunk, 
leszoríttatunk, a tudományokban való járatlansá-
gunk miatt lenézetünk! Ennek a szomorú körül-
ménynek tulajdonítható, hogy a magyar protestan-
tizmus az újabb időben elvesztette súlyát, tekin-
télyét s a rohanva haladó tudomány és a fitymáló 
napisajtó papságunkat csak félvállról nézi s egy 



kategóriába sorozza az oláh pópákkal vagy a 
zsidó sakterokkal. 

Szégyenletes helyzet ez, a melyen változ-
tatni kell minél előbb, ha azt nem akarjuk, hogy 
a haladás szekere által felvert por elborítson 
bennünket . Segíteni pedig csak úgy lehet, ha 
megnyitjuk a tudományos theologiai termelés 
régen elzáródott csatornáit ós értékes, a tovább-
képzésre és önművelésre alkalmas művekkel 
gazdagítjuk magyar prot. egyházi irodalmunkat, 
akár a magunk szellemi kincseiből, akár pedig 
a külföld termékeiből. 

Vannak, hála Istennek, móg nekünk kiváló 
fórfiaink, a kik tudásuk kincseit elhozhatnák az 
oltárra, s a külföldi protestantizmus irodalmá-
nak hímes mezeje illatos, drága virágokkal kí-
nálna, de . . . de ki venné meg tudományos mun-
káinkat s kikben találhatnánk fogyasztó közön-
ségre ? 

Ez pedig fontos kérdés, mert csak azért, 
hogy tudományos ós értékes művei a dolgozó-
szoba, vagy a könyvárus-bolt polcain heverjenek, 
— aligha hoz valaki szellemi ós anyagi áldo-
zatot. A fogyasztó közönség hiánya a legnagyobb 
bajunk s míg ezt nem orvosoljuk, addig tudo-
mányos irodalmunk fellendülését hasztalan re-
méljük. 

A fogyasztó közönségnek legelső sorban a 
papságnak kellene lennie ; ele mindig csak azt 
halljuk, hogy az ilyen áldozatok hozatalára kép-
telen, mert a mindennapi kenyérre való is alig 
áll rendelkezésére. Őszintén megvalljuk ugyan, 
hogy e kifogást nem fogadhatjuk el mindenki 
részéről jogosnak, mert bizony igen sokszor 
látjuk, hogy abból a papi fizetésből jut másra 
is, nemcsak a mindennapi kenyé r re ; de azt 
csakugyan el kell ismernünk, hogy nem minden 
pap képes megszerezni a maga erején mindazokat 
a munkákat , a melyek tudományos ismeretei ápo-
1asára és bővítésére szolgálhatnának. Ezen a szir-
ten azonban nem szabad fennakadnia tudomá-
nyos irodalmunknak. Meg kell keresnünk a mód-
ját, hogy miként adhatnánk mégis kezébe min-
den papnak mindazt, a mire szüksége van. hogy 
hivatását igazán betölthesse s mint képzett, tu-
dományos ember is elfoglalhassa az életben azt 
a helyet, a melyet el kell foglalnia. 

A megvalósítás akadályai főként anyagiak; 
mert ime, hogy messzebb ne is menjünk, az 
irodalmi társaság debreceni gyűlésén is hallottuk, 
hogy kiadandó értékes munkák volnának ; hogy 
le van fordítva s kiadásra vár Kálvin Institú-
ciója, -— megtétettek a lépések egy bibliai lexi-
kon kiadása iránt, s erősen nyilatkozik az az 
óhajtás is, hogy vajha volna egy tudományos 
magyarázatos bibliánk ; — de a kiadásra nincs 

pénz, a papságtól pedig alig lehet várni, hogy 
a saját anyagi áldozataival tegye lehetségessé e 
nagybecsű művek kinyomatását. Ezeket az anyagi 
akadályokat kell tehát elhárítanunk, ha célt 
akarunk érni. 

Az elhárításnak praktikus eszközét felta-
lálni nem is nehéz ; csak az kellene, hogy azt 
minden egyházkerület megragadja ós alkalmazza. 
Felmutatta ezt, ugyancsak a debreceni gyűlésen, 
Fejes István : a lelkészi könyvtárak kötelező fel-
állításában. E könyvtárak szervezésére nézve, 
a tiszáninneni ref. egyházkerület megbízásából 
javaslatot dolgozott ki a sárospataki főiskolai 
igazgató-tanács s azt már a kerületi gyűlés is 
elfogadta s életbe lépteti. Tervezete és megvaló-
sításának módja igen egyszerű. A kerület által 
megvételre kijelölt vagy megvehetőknek minősített 
hasznos könyvek megszerzésére minden gyüle-
kezetnek 5 frtot kell felvenni évi költségveté-
sébe ; a mely gyülekezet pedig még ezt sem 
bírná meg : a kerület fogja azt fedezni a ren-
delkezésére álló segélyalapokból. 

E szabályrendelet, mely egyházi irodalmunk 
legégetőbb baján s papjaink tudományos kép-
zettségének hiányán kiván segíteni, megérdemli, 
hogy iránta a legnagyobb elismeréssel adózzunk, 
s kötelességünkké teszi, hogy annak a többi 
kerületekben is életbeléptetését sürgessük. 

E szabályrendelet, ha minden kerület életbe 
léptetné, a mellett, hogy a gyülekezeteket alig 
valamivel terhelné, felmentené a lelkészeket az 
anyagi áldozatoktól s olyan fogyasztó közönsé-
get teremtene, a melynek támogatására bizton 
számíthatva, mind az egyesek, mind különösen 
az irodalmi társaság, belevághatnának, a rizikó 
veszélye nélkül, hasznos ós értékes munkák ki-
adásába, s ez által módot nyújtana arra, hogy 
kiemeljük magyar prot. tudományos irodalmun-
kat abból a szégyenletes szegénységből, a mely-
ben ma tengődik. 

A tiszáninneni egyházkerület, úgy tudjuk, 
a lelkészi könyvtárak kötelező felállítására vonat-
kozó szabályrendeletét meg fogja küldeni min-
den egyházkerületnek, kérve annak egyetemes 
életbeléptetését. A kórelemhez oda csatoljuk 
mi is a magunkét s kérve kérjük egyházkerü-
leteinket, legközelebb pedig dunamelléki ref. 
egyházkerületünket, hogy a nagyfontosságú tervet 
magukóvá tenni s a lelkészi könyvtárakat a leg-
sürgősebben felállítani siessenek. Olyan lendü-
letet, olyan virágzást lehetne azok által aclni 
magyar protest. egyházi irodalmunknak, hogy 
10—15 év múlva lelki gyönyörűséggel tekint-
hetnénk végig annak mezejón; s oly hatalmasan 
emelhetnénk általuk a papság szellemi nívóját, 
hogy újra tisztelettel, elismeréssel tekintene reá 



az egész magyar társadalom. Kezükbe adhatnánk 
papjainknak a biblia alapos megismerésére és 
megértésére szolgáló segédeszközöket, s a mikor 
ezt tennénk, egyszersmind képesítenénk ar ra is, 
hogy Istennek igéjét tisztán, világosan, érdeke-
sen, az elméket ós szíveket megnyerőleg hirdet-
hessék. Végét vethetnénk a felületességnek, az üres 
szalmacséplésnek s levezethetnénk papjainkat az 
irás ama mélységébe, a hol a valócli gyöngyök, 
a váltság titkainak kincsei feküsznek, de a melyek 
eddigelé szinte megközelíthetetlenek valának. 

A mai kor nehéz küzdelmeiben a papság-
nak kell a legelső sorban állania, hogy védjen, 
irányítson s visszaverhesse azokat a támadókat, 
a kik egyházunk falait ugyanám erősen ostro-
molják. Az állam segítségével az anyagi helyzet 
majd csak javul, a megélhetésért vívott nehéz 
harc enyhülni fog, úgy hogy papságunk idejé-
ből, erejéből többet szentelhet valócli hivatásá-
nak : az egyházvédelmezós és egyházépítós szent 
munkájának. Úgyde, ez még nem elég a győ-
zelemhez. Fel kell még fegyvereznünk papsá-
gunkat a szellemi fegyverekkel is, hogy ügyünk 
nyerve legyen. E fegyvereket oda nyújthatnánk 
neki a lelkészi könyvtárakban, a melyek maguk-
ban foglalnák mindama műveket, a melyekből 
hitet, tudást, lelkesedést, kitartást meríthetne. 

Ne habozzunk, ne késlekedjünk azért a lel-
készi könyvtárak felállításával. Kettős, nagy 
eredményt érhetnénk el vele. Fellendíthetnénk 
általa tudományos theológiai irodalmunkat, más-
felől pedig képesíthetnénk papjainkat szent hiva-
tásuk igaz és eredményes betöltésére, s ez áltctl 
azt munkálnánk, a mi szent kötelességünk s a 
mire oly igen nagy szükség van : egyházunk 
felvirágzását. 

Hamar István. 

A budapesti tudomány-egyetem kebelében 
szervezendő protestáns theológiai fakultás 

kérdéséhez. 
Lapunk f. é. 38-ik számában tisztelt szer-

kesztőnk részéről érdekes ajánló vezércikk jelent 
meg, a budapesti egyetemen felállítandó protes-
táns theológiai fakultást illetőleg. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy szerin-
tem nem protestáns, hanem evangélikus theológiai 
fakultásról lehet csak szó, mert magyar hazánk 
pozitív törvényei s ezeken sarkaló több szaza-
dos gyakorlatunk értelmében nem protestáns, 
hanem két vallásfelekezetű evangélikus egyházat 
ismerünk. 

Az ajánló közlemény szerint a dogmativu-
mok ós liturgikumok bifurkációjával közösen volna 
felállítandó az egyetem protestáns theológiai 

fakultása, ad normám Bécs, hol az egyetemnél 
az úgynevezett cs. kir. evangélikus theológiai 
fakultás szintén közös. 

Én részemről, valamint nem tartom ezt az 
intézkedést helyesnek ós szerencsésnek Bécsben, 
hol csak a dogmatika ós symbolika tanszéke 
van az ágostai ós helvét hitvallású evangéliku-
sok számára elkülönítve, a többi tanszékek pedig 
közösek ; úgy nem tartom követendőnek nálunk 
sem, hol a két evangélikus vallásfelekezet közt 
nem csak a dogmatikus és a szertartási, hanem 
a nemzetiségi és nyelvi tekintetekben is fennálló 
különbség ós elválás még élesebb mint Ausz-
triában. 

En a közösséget az életben semmiféle irány-
ban sem tartom hasznosnak, célszerűnek és elő-
nyösnek; mert vagy az egyik, vagy a másik fél 
okvetlenül rövidséget szenved. Példa erre már 
az érintett bécsi ev. theológiai fakultás is, hol 
többnyire a helvét hitvallású vallásfelekezet érzi 
a megrövidülést ; ele különben is az evangélikus 
theológiai fakultásnak bármelyik felekezetű taná-
ránál szinte lehetetlennek tartom, hogy akkép 
volna képes fentartani hivatalos működésében a 
közösségi egyensúlyt, hogy ez vagy az, egyik 
vagy a másik vallásfelekezet előnyére fel nem 
billenne ; a minthogy a pesti protestáns közös 
főiskola is csak igen rövid életű volt. 

Az ágostai hitvallású ev. egyház hazánkban 
három és pedig túlnyomólag tót nyelvű és nem-
zetiségű, míg az ev. ref egyház úgyszólván egy-
öntetű magyar, a mennyiben németségének és 
szlávságának igen csekély százaléka számításba 
se jöhet. Mi magyar reformátusok nem ismer-
jük a nyelvi bajt egyházunk szervezetében, ellen-
ben ágostai hitvallású testvéreink gyülekezetei 
közt ádáz nyelvi harc folyik, mely a részünkről 
annyira kívánatos vallási uniónak s a nemzeti 
egybeforrásnak is útját szegi. Míg tehát azon 
okokat, melyek a szerkesztői állásfoglalás két 
első pontjában foglalvák,; teljesen helyeslem, a 
3-ik pontban kontemplált javaslattal ellentétben 
a budapesti magyar királyi tudomány egyetem 
keblében felállibfatni tervezett theológiai fakul-
tást a két vallásfelekezet részére egészen elkü-
lönítendőnek s egymástól tényleg önállósítancló-
nak tartom. 

Egyébiránt a tekintetben, hogy az állami 
ev. fakultás nemcsak magának az egyháznak 
válnék javára, hanem állami szempontból is 
előnyös intézmény lenne, részemről is elfogadom 
azokat, a mik a szerkesztői közleményben fog-
laltatnak, valamint azt is, hogy az ev. lelkész-
képzés részleges államosítása, a theológiai taná-
rok egyéni függetlensége, a magyar ev. egyház 
konfesszionális jellege s törvényeinkben gyöke-



rező au tonómiá ja tekintetében csak képzelt, de 
épenséggel nem valódi veszélyt hozhatna vallás-
fe lekezetünkre , mint ezt az evangélium alapján 
álló francia re formátus lelkészi ka r élő példája 
s tagjainak a roppant pápás egyház túlsúlya ós 
az állami fizetésólvezet mellett is a régi huge-
no t tákra visszaemlékeztető, lapunk hasábjain 
már többször kiemelt munkás hi tbuzgósága tanú-
sítja. Legyen tehát a budapest i magyar királyi 
tudomány-egyetem, mint országos jellegű intéz-
mény keblében evangél ikus theologiai fakul tás 
is, d e legyen az egészen bifurkálva a két vallás-
felekezet közt s egymástól teljesen elkülönítve és 
önállósítva. A fakul tás tanszókei szerveztessenek 
a két egyház tagjainak létszámához arányosítva. 
Úgy hiszem, hogy ezen intézkedés a fakultás 
kinevezendő két felekezetű tanára inak nemcsak 
tudományos és irodalmi munkálkodását , hanem 
köztök az e redményében oly hasznosszellemi ver-
senyt is előmozdítaná, míg ezt a lanyha közös-
ség csak csökkentené, sőt elfojthatná. 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egybáztanácsos. 

Az új-szövetség Károli-fordításának átdolgozó 
munkatársai által Debrecenben 1899. évi szeptember 

hó 21. napján tartott értekezlet 

Jegyzőkönyve. 
Jelen voltak: Főtisztelendő Szász Károly püspök 

elnöklete alatt Kis Áron püspök, Fejes István, Radácsi 
György, Petri Elek, Szőts Farkas, dr. Masznyik Endre, dr. 
Mayer Endre, Balogh Ferenc, Révész Kálmán, Hamar 
István, dr. Erdős József, ügy is mint jegyző. 

1. szám. Főtisztelendő Szász Károly püspök úr, 
hivatkozással a revizorokhoz Budapestről f. évi szeptem-
ber hó 7-én kelt levelére, szívélyes üdvözlet után előadja 
az egybegyűlt értekezlet célját s előterjeszti a revizorok 
hozzá küldött leveleit, melyekből kitűnik, hogy az egyes 
új-szövetségi iratok Károli-fordításának átdolgozására a 
felszólított munkatársak kész örömmel ajánlkoznak. 

Az érdemleges eszmecsere megkezdese előtt, az 
értekezleti tagok részéről és nevében Radácsi György 
Isten iránt érzett hála kifejezésével hangot ád annak 
az örömnek, melyet egven-egyen érezünk a felett, 
hogy az új-szövetségi Károli-fordítás átdolgozását 
ugyanazon buzgó és áldásos tevékenységű, köztisz-
telt Elnökünk vezetése mellett kezdhetjük meg, a 
kivel együtt az ó-szövetségi kánon revízióját befe-
jeztük. Ez alkalomból az értekezlet a múltra nézve 
őszinte köszönetét fejezi ki főtisztelendő Elnök úr 
iránt, a jövőre nézve pedig kívánja, hogy bölcs veze-
tése mellett, a most meginduló munka is sikeres és 
óhajtott befejezést nyerhessen. 
2. szám. Olvastatott dr. Duka Tivadar úrnak és a 

britl és külföldi biblia-társaság titkárának, Watt úrnak f. 
hó 4-ről kelt levele, mely mindkettőben kifejezve van 
főtisztelendő Elnökünk eddigi eljárása s az ezáltal elért 
eredmény indokából a teljes elismerés. 

Örvendetes tudomásul szolgál; s midőn értekez-
letünk ez alkalomból is őszinte tisztelettel örökíti 
meg a britt és külföldi biblia-társaság áldozatkészsé-

géért érzett benső háláját és dr. Duka Tivadar úr 
nemes közreműködéséért, s állandóan tanúsított buz-
góságáért ismételten köszönetet mond : őt díszdoktori 
kitüntetése alkalmából e jegyzőköny lapjain is hit-
sorsosi örömmel s tisztelettel üdvözli, áldást és 
kegyelmet esd életére s további közhasznú munkálko-
dására. 
3. szám. Az 1. szám alatt jelzett ajánlkozások figye-

lembevételével, az új-szövetségi iratok Károli-fordításá-
nak revíziója és kontra-reviziója, az egyes munkatársak 
között a következő módon osztatott fel : 

Máté és Márk ev. Revizor: dr. Bartók György ; 
kontra-revizor: Badácsi György. 

Lukács ev. Bevizor: Kenessey Béla; kontra-revi-
zor : Petri Elek. 

Apóst. Cselek. Bevizor: Petri Elek; kontra-revi-
zor: Kenessey Béla. 

János ev., levelei, 1. és II. Thess. Bevizor : Badá-
csi György; kontra-revizorok : dr. Kecskeméthy István 
(Ján. ev.) és dr. Mayer Endre (a levelekre nézve). 

Bőm. lev., Jak., I. és II. Péter és Jud. Bevizor: 
dr. Mayer Endre ; kontra-revizor: dr. Erdős József. 

I. és II. Kor. Revizor: dr. Masznyik Endre; 
kontra-revizor: Badácsi György. 

Gal., Zsid., Pásztori levelek. Bevizor: dr. Erdős 
József, kontra-revizor: dr. Masznyik Endre. 

Eféz., Kok, Fik, Filém. Bevizor: Bancsó Antal; 
kontra-revizor: dr. Erdős József. 

Apokal. Bevizor: dr. Kecskeméthy István; kontra-
revizor: Badácsi György. 

4. szám. A fennebbi ponttal kapcsolatban Elnök úr 
bejelenti, hogy a revizorok és kontra-revizorok által 
megállapított szöveg felülvizsgálatára, elnöklete alatt Bak-
say Sándor, Fejes István, dr. Bartók György, Dicsőffi 
József, Szőts Farkas és Petri Elek urakat kérte fel. 

Tudomásul vétetik. 
5. szám. Az értekezlet a követendő irányelvekre 

nézve a következőkben állapodott meg: 
a) Alapul tekintendő a textus receptus. 
P) A Károk-fordításban meglevő szakaszokra és 

versekre való osztás, valamint a nevek irása vál-
tozatlanul meghagyandó. 

Y) A parallel helyek felteendők, főtekintettel a 
tárgyi parallelizmusra. 

8) A nép ajkán élő közismert kifejezések meg-
tartandók. 

s) A fejezetek tartalmi összegezése revideálandó. 
C) A revizorok és kontra-revizorok véleményei-

nek eltérése esetén a döntés, illetőleg a szöveg vég-
leges megállapítása a szuperrevizorok feladata leend. 

7]) Az összehajtott félíveknek csak egyik felére 
kell írni a szöveget, a másik fele fentartandó a 
kontra- és szuper-revizorok számára. 

A revízióval kiki a jövő 1900. év. január 
havának végére legyen készen, s munkálatát kon-
tra-revizióra küldje el az illetékes munkatárshoz és 
erről az elnökséget tudomás végett kiki értesítse. 
6. szám. Elnök úr felkéretik, hogy e jegyzőkönyvet 

50 példányban kinyomatni, s tájékozás és tudomásvétel 
végett az érdekelteknek és a hazai prot. lapoknak meg-
küldeni kegyeskedjék. 

7. szám. Elnök az értekezletet áldás kívánásával 
berekeszti. 

Kmft. 
Jegyzette: 

Dr. Erdős József. Szász Károly, 
elnök 



BELFÖLD. 
A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése mult hó 28-án 
tartatott meg, Szánthó János esperes és gr. Teleky József 
egyházmegyei főgondnok elnöklete alatt Budapesten, a 
ref. főgimnázium nagytermében. 

A gyűlés, mint rendesen, imádsággal kezdődött, a 
melyet az esperes mondott, hálát adván Istennek az elvett 
áldásokért, s kérve segítő és megszentelő kegyelmét to-
vábbra is. 

A gyűlés tagjai, a kik közül Vörös Károly és Törő 
Lajos betegség, Sipos Pál pedig a nagy árviz miatt hiá-
nyoztak, igazoltatván, megalakultnak jelentetett, ki. S való-
ban jól esett végig tekinteni a népes gyűlésen, melynek 
soraiban végig ott maradtak Ádám András kúriai biró, 
dr. Freysinger Lajos, dr. Nagy Dezső és Kontra Kálmán 
világi tanácsbirák, a kiknek törvényismeretök, a törvény-
hez való ragaszkodásuk, s azon törekvésük, hogy min-
denek a törvény szelleme szerint intéztessenek, hiszszük, 
hogy egyházmegyénkben is meg fogják szüntetni az olyan 
bajokat, a melyek a törvények lanyha alkalmazásából 
eredtek. 

A megalakulás után az esperes tette meg évi jelen-
tését, s annak kiemelkedőbb pontjai a következők : Mint 
örvendetes jelenségeket emeli ki, hogy az egyes egyházak-
ban az istentisztelet látogatása, az egyházi ügyekben 
a buzgólkodás, az egyház fentartásáért az áldozatkészség 
talán sohasem volt olyan nagymérvű, különösen az utóbbi 
pontot illetőleg, mint a mult évben, a midőn Sziget-
Monostor, Üllő, Bugyi, Hévíz-Györk, Gödöllő és Hatvan 
hoztak tetemes anyagi áldozatokat, hogy meglevő épüle-
teiket kijavítsák, vagy egészen újakat építsenek. így Bugyi 
11,950 frt, Hatvan 11,800 frtot költöttek egyházi épüle-
tekre. A budapesti egyházra vonatkozó jelentésből kivesz-
szük a következőket: A főváros, mint az ipar-, kereske-
delem és szellemi élet központja, óriás mértékben vonja 
magához a kálvinistákat is, hogy kész harcosai legyenek 
Istennek és a kalvinizrnusnak. Hogy a harc sikeres legyen, 
szükséges, hogy bástyákat és várakat építsünk, melyekből 
a támadasok ellen védekezhessünk. Ilyen bástyái a pesti 
egyháznak az imaházak, várai a templomok. Alig hogy 
fölépültek a zuglói és budai templomok, már építés alatt 
van a kőbányai is, s már is újabb kiáltások hangzanak, 
hogy kevés a templom. Ismét új templomot kell építeni, mert 
a meglevők nem elégségesek az utóbbi 10 évben 45 ezerre 
szaporodott, lelkek befogadására. De a templomokban 
és imaházakban hangzó evangéliumon kivül vannak az 
egyháznak más fegyverei is: a különböző jótékony inté-
zetek, melyeknek tagjai szeretettel küzdenek a szegénység, 
a nyomor és a bűn ellen, hogy a szegényeket gyámolít-
sák anyagiakkal, a bűnösöket pedig erősítsék a Krisztus-
nak lelkével. Ilyen jelentékeny egyletek: a Nagypénteki 
társaság, a Lorántffy Zsuzsánna- és Ifjúsági egylet, melyek 
a felebaráti szeretet melegét hordozva szét, folytatják 
áldásos munkájokat. 

De nemcsak az örvendetes eseményekkel számol be 
az esperesi jelentés, hanem fölmutatja azon vészes jelen-
ségeket is, a melyek ellen bár nehéz, de nem lehetetlen 
a sikeres küzdelem. Ilyen a nazarénusok szaporodása és 
a reverzálisok miatti nagymérvű veszteség, a melyek ellen 
az evangélium erejével kell küzdenünk. 

Közérdekű volt az esperesi jelentésnek az egyházi 
műkincsek számbavételére vonatkozó indítványa. 

Az 1896. évi kiállítás alkalmával, mondja ugyanis 

az esperesi jelentés, igazi örömmel szemlélgettük azokat 
az egyházi műkincseket, melyeket a r. kath. egyház kiállí-
tott ; de lehangoló volt, hogy a mi ref. egyházaink közül 
csupán Kassa, Kolozsvár és Miskolcz vitték oda műkin-
cseiket, pedig csak a mi egyházmegyénkben is nagyon 
sok olyan érdekes és értékes tárgy van, a melyeket méltó 
lett volna kiállítani. Ilyen nevezetes egyházi edények és 
készletek vannak Ó-Budán két kehely, Gödöllőn egy tá-
nyér 1646-ból, egy kehely 1654, a másik 1730-ból, Héviz-
Györkön kehely 1723-ból, Kosdon szintén kehely, gyé-
mántokkal kirakva 1616-ból, Monoron kehely 1717-ből 
felirattal, s egy terítő a reformáció előtti időből ; Pócs-
Megyeren kehely 1635-ből, Tótfalun kehely 1632-ből. — 
Indítványozta tehát az esperes űr, hogy e tárgyak leltá-
roztassanak s rendeztessenek. 

Pap Károly, Ádám András, Nagy Dezső, Mészáros 
Sámuel, Vargha László és Benkő István felszólalása után 
határozatilag kimondatott, hogy az egyházmegyében a mű-
kincsek összeiratván, a kerülethez feliratot intéznek, a 
melyben a kerületet is hasonló eljárás foganatosítására 
fogják kérni. 

Ezután az új tanítókat és tanítónőket eskették fel. 
Ezzel kapcsolatban Papp Károly pesti lelkész erős bírá-
lat alá vette az eskümintát, a mely szerinte nagyon is 
unitárius" ízű. Fölszólaltak még e tárgyban Ádám András, 
Vargha László és Freysinger Lajos, s ki is mondatott, 
hogy az egyházkerület kéressék föl egy helyes szövege-
zésű esküminta készítésére. 

Egyházkerületi képviselőkíil megválasztattak: Mády 
Lajos, Benkő István egyházi, Freysinger Lajos és Kontra 
Kálmán világi részről. 

Váry Sándor, tótfalui lelkész, a ki az egyházme-
gyének sok éven át számvizsgálója, fanácsbirája és a 
tanügyi bizottságnak tagja volt, betegségére való tekin-
tetből. mindezen állásokról lemondott s kérte lemondásá-
nak elfogadását. Papp Károly indítványára a számvevői 
és tanügyi bizottságról való lemondását elfogadta a köz-
gyűlés, de felkérte Váryt, hogy tanácsbirói hivatalát 
tartsa meg továbbra is. A közgyűlés óhajtásának engedve, 
Váry meg is tartotta tanácsbirói állását. Az így megürült 
számvizsgálói állásra megválasztatott. Földváry László; a 
tanügyi bizottság előadójául pedig Molnár Albert bugyii 
lelkész. 

A tanügyi bizottság jelentésének főbb pontjai a követ-
kezők : tankötelesek 6—12 évig 1996 fi, 1.911 leány, 
Összesen 3907. Iskolába járt 1974 fi, 1895 leány, össze-* 
sen 3869; mulasztás 33,994 félnap; bírságolva 739 félnap. 

Iskolaépületek száma 35. A törvény kívánalmainak 
megfelel 29 teljesen, — részben : 3 ; épen n e m : 3. Is-
métlő iskolások : 676 fi, 617 nő, összesen 1293, a kik 
közül 9 0 % látogatta az iskolát. Az iskolákban általán 
véve jó volt az eredmény. A szigetmonostori tanító vizs-
gát nem adott, a mi oly ingerültséget idézett elő, hogy 
a gyűlés kimondta, hogy nemcsak a tanító, hanem a lel-
kész ellen is fegyelmi vizsgálat indíttassék. 

A számvevőszék előadója: Mády Lajos, jelenti, hogy 
a közigazgatási és szegény egyházak pénztárai minden 
tekintetben rendben találtattak, de az egyházmegyei gyám-
egylet pénztáránál sok olyan hiba találtatott, hogy a 
számadás kellő pontossággal még ma sincs összeállítva. E 
jelenlést a közgyűlés nagy fölháborodással fogadta és ki-
mondta, hogy a gyámegyleti pénztárnokot, bizalmi állá-
sától fölmenti, s Földváry Lászlót gyámegyleti pénztár-
noknak azonnal meg is választja; a régi pénztárnokot 
pedig felhívja, hogy október hó 3l- ig számadását okvet-
lenül bemutassa. 

A pénztárak kezelésére vonatkozólag a gyűlésen 



egy javaslat olvastatott föl. a mely mindazon elveket föl-
sorolja, a melyeknek megtartása által a pénztár helyesen 
és úgy kezelhető, hogy az bármely pillanatban tiszta 
képet nyújtson a pénztár állományáról. A javaslat el is 
fogadtatott. 

Nagy és érdekes vitát támasztott Dabas kérvénye, 
melyben az egyházmegye engedélyét kéri arra, hogy 
75 hold (futóhomok) egyházi birtokát eladhassa. A kér-
vényt, bizonyos formahibák miatt, erős birálat alá vetet-
ték, mígnem többeknek fölszólalása után az határozlatott, 
hogy az egyházmegye az eladási engedélyt megadja ugyan, 
de csak azon föltétel alatt, ha az egyház a formahibákat 
megszünteti, illetve a törvényes követelményeknek minden 
tekintetben eleget tesz. Ez esetben az elnökség meg fogja 
adni az engedélyt. Bizony, nagy szükség van az ilyen 
erélyes határozatra; nagy szükség van a törvényhez való 
ragaszkodásra. Egyházi életünk bajai nagyrészt ép annak 
a gyenge eljárásnak következményei, a melylyel a törvényt 
alkalmazni szoktuk. Pedig, ha a hivatott vezetők a tör-
vényt minden téren szigorúan alkalmaznák, annak a tör-
vényes igazságosságnak hatása emelőleg hatna egyházi 
életünk minden nyilvánulatára is. 

Ezután Gyón, Budapest, Bugyi és Mogyoród kérel-
mei tárgyaltattak bizonyos ingatlanok eladását illetőleg, s 
azokra nézve az egyházmegye az engedélyt meg is adta. 

A fóthi egyház a tanítói díjlevelet kivánta módo-
sítani, s a módosítást az egyházmegye elfogadta 

Szent-Endre anyásítását kérelmezte, s az egyház-
megye pártolólag terjeszti fel kérelmét a kerületre. 

Özv. Szabó Lajosné, Szabó Nándorné, Sedivi Jánosné, 
Szilágyi Benőné, Vegh Ferencné a Baldácsy-alapból és a 
ker. közpénztárból kérnek segélyt. Mindnyájan ajánltattak 

Hatvan, Kis-Szt-Miklós, Kis-Oroszi, Kispest, Póes-
Megyer, Szent-Endre, Sziget-Monostor az államsegélyből; 
— Duna-Bogdánv, Pomáz, Üllő a Baldácsi-alapból; — 
Héviz-Györk a közalapból kérnek segélyt. Ezek is ajánl-
tattak a segélyezésre. 

A lelkészek közül Dobos Ferenc, Fábián Dénes, 
Földváry László, Kovács Dániel, Törő Lajos, Sedivi Fri-
gyes az államsegélyből; — Sipos Pál a Baldácsy-alapból; — 
Bárdy Pál, Csáky István, Szabó Lajos a közalapból kér-
nek segítséget. Az egyházmegye mindenik kérvényt pár-
tolólag terjeszti fel a ker. gyűlésre. 

Délután bírósági ülés volt F. Kiss Károly budapesti 
főgimnáziumi tanár ügyében, kinek idősbségi rangsorozatát 
^képen állapította meg a biróság, hogy őt 1887. évi június 
14-én megválasztott oly rendes tanárnak minősíti, a ki 
idősbségi rangsorozatban megelőzi mindazon tanárokat, 
kik rendes tanári minőségüket ezen nap, vagyis 1887. 
jun. 14 után nyerték el. Kimondta egyszersmind azt is, 
hogy az ötödéves korpótlék rendes tanárrá választatásá-
tól, tehát 1887. jun. 14-től veendő számításba és szol-
gáltatandó ki részére. Az ítélet ellen ügy Kiss Károly, mint a 
budapesti egyház ügyésze és végre Szalay Károly és 
Fiók Károly tanárok is felebbeztek. 

Keresztesi Samu. 

A vértesaljai egyházmegye egyházi 
értekezlete és közgyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

Másnap, szeptember 8-án, délelőtt fél 10 órakor 
vette kezdetét az egyházmegyei közgyűlés, a melyen Koncz 
Imre esperes és — gróf Dégenfeld Lajos gondnokunk a 
gyűlésen meg nem jelenhetvén — Farkasát/ Dezső székes-
fehérvári ügyvéd, legidősebb világi tanácsbiró elnököltek. 

Lelkészeink s világi tanácsbiráink közül most többen 
maradtak el a gyűlésről, mint más alkalommal. 

Éneklés s esperesünk ihletteljes imája után a gyű-
lés megalakulván, következett az esperesi évi jelen1 cs, a 
mely mindenekelőtt hosszabb visszapillantást vetett a mái-
hanyatló XIX. század polgári és egyházi esemenyeire, a 
protestáns egyház küzdelmeire a múlt és régmúlt időkben, 
s arra a következtetésre jut, hogy bár az ".egyházi sajtó-
ban úgy, mint az egyházi közélet terén sokan túlsötét 
sziliben látják anyaszentegyházunk jelenét s jövőjét, annyira, 
hogy egyesek már a halál-harang kongását vélik hallani: 
ő nem tud ezekkel egy véleményen lenni, sőt azt kell 
ezeknek mondania: mit féltek kicsinyhitűek!. . Ő, ha en-
nek a századnak munkásságát, munkásságának gyümöl-
cseit, áldozatait tekinti: haladást lát mindenfelé. Tudomá-
nyos intézeteink a haladó korral lépést tartottak, nemcsak, 
de theologiai, jogi akadémiáink, középiskoláink számban 
szaporodtak, virágoztak. Ezek mellett több helyen lány-
nevelő intézeteket, árvaházakat, a szeretet többnemü inté-
zeteit állította elő a buzgóság. S büszkén mutathatunk 
az ezen intézetek fentartására szolgáló Horváth Mária-, Bal-
dácsi-, Roboz-, Balassa-, Jordán-, Vágner-féle, százezrekre 
menő gyönyörű alapítványokra. Erdély korán elhunyt püspö-
ke Erdélyben, Dunamellék fáradhatatlan buzgalmú püspöke 
a szórványokban emeltek újabb és újabb templomokat. 
Két zsinatunk az országos közalapot és az országos gyám-
intézetet létesítette. — Igaz ugyan, hogy az egyházpoli-
tikai törvény a reverzálisokat mintegy visszaállította, a 
felekezetnélküliségről szóló törvény a vallás elhagyására 
szabad tért engedett: ámde azokat a kitéréseket, melyek 
itt és ott mutatkoztak, nem lehet másnak, mint a fel-
hevült indulat kitörésének tulajdonítani; mert az indulatok 
csillapultával a nagyobb rész ismét visszatér előbbi hitére. 
A kik anyaszentegyházunktól megválnak, azokat úgy te-
kinti, mint midőn a virágokkal, gyümölcsökkel gazdagon 
megrakott élőfát megrázza a zivatar: lehull a nem élet-
képes gyümölcs, de a termés annál szebb, annál gazda-
gabb. . . Az ő nézete szerint tehát ez a század úgy záró-
dik, hogy anyaszentegyházunk haladását, virágzását hagyja 
maga után. 

Ezek előrebocsátása után a lefolyt év eseményeire 
térve át, az esperesi jelentés mindenekelőtt részvéttel 
említi fel azt a nagy veszteséget, mely Szász Domokos 
püspök halálával egyetemes ref. anyaszentegyházunkat 
érte. Emlékét egyházmegyénk is kegyelettel örökítette meg 
jegyzőkönyvében. Az egyes gyülekezetekben rend és béke 
uralkodik, kivéve Kajászó-Szentpétert, hol a templomi 
székek felett tört ki a versengés, a mely azonban a békél-
tető bizottság előzetes kiküldése s esperesi és közgyűlési 
intézkedés következtében remélhetőleg már a közel jövő-
ben lecsillapul. Kisebb-nagyobb bajoskodás — mint már 
másként alig is lehet — csaknem minden egyházban 
előfordul. Az egyházi adó csak kevés egyházban folyik 
be teljesen; a múlt évi jégviharos esztendő csapásai 
miatt oly egyházaknál is maradt hátralék, melyek külön-
ben pontos fizetők szoktak lenni. Ennek következtében 
némely egyház az alapítványi pénzekhez kénytelen nyúlni, 
hogy a költségvetések hiányát fedezhesse. Adóssága is van 
sok egyházunknak, mely templom-, papiak-építésből szár-
mazott s mely némely egyházunknál meghaladja a két-
háromezer frtot. Itt-ott az egyházi épületek rosz karban 
vannak s nincs pénz kijavításukra. Közalappal három 
egyház maradt hátralékban, a mi Vértesalján nem szokott 
megtörténni. Kitért tőlünk 18 egyén; hozzánk, illetőleg 
visszatért 17, ezek közül 8-an Seregélyesen.) az unitárius 
vallásra annak idejében áttértek közül. Örvendetes mozza-
nat továbbá, hogy Zámoly szegényházat tart fenn; Sár-



kereszt úron, Sárbogárdon, Felcsuthon, Bián jótékony 
nőegyesületek vannak; Tabajd, Szentpéter, Doboz, Csák-
vár, Bicske, Aba a szegényekről és a szegény iskolás 
gyermekek felruházásáról tőlük telhetőleg gondoskodnak. 
Nyéken és Sárbogárdon az alapítványok kamataiból négy-
négyszáz forint fordíttatott a szegény iskolás gyermekek 
segélyezésére. 

Az egyházi és iskolai ügyek előbbvitelére újabban 
is szép áldozatot hozott egyik-másik kebelbeli egyházunk, 
összesen 18 ezer forintot. Egyesek kisebb-nagyobb össze-
geket adtak Isten dicsőségére. Seregélyesen Somogyi Jó-
zsef 50 forintot hagyományozott; Gyúrón egy magát meg-
nevezni nem akaró egyén ugyancsak 50 frtot adományozott 
az egyháznak. Épületek javítására majd nem minden 
egyház százakat fordított. Acsa pl. 400 frtot, Pákozd 600 fo-
rintot, Nyék 700 forintot. Bicske, az általa évekkel előbb 
létesített »százéves alap«-hoz a mult évben is száz forintot 
csatolt, s így alaptőkéje immár 734 forintra gyarapodott. 
Kajászó-Szentpéteren diszes új iskola épült 6000 forint 
költséggel. Alcsuth iskolájára 506 forintot költött, azon-
kívül új paplakot épít, mely 4200 forintba kerül, — mely 
költség fedezéséhez Kollár Sámuel felcsuthi mérnök 200 fo-
rinttal, József főherceg ő fensége 1000 forinttal járult. 
Ő Fensége felekezetiségen felül emelkedő gondolkodásának 
és nemesszivüségének nem először adja most lekötelező 
tanújelét, mert magas jóindulatát több izben éreztette 
már az Alcsuth körül levő református egyházakkal; első 
sorban magával az alcsuthi egyházzal, azonkívül pedig 
az acsai, dobozi, tabajdi és vaáli egyházakkal is. Egyház-
megyénk most megragadja az alkalmat, hogy e többrend-
beli nemeslelkű adományaiért hálás elismerésének és 
köszönetének adóját Ő Fensége iránt lerójja; s midőn 
egyrészt O Fensége adományait jegyzőkönyvébe iktatja, 
másrészt egy hódolatteljes köszönő-iratban, melynek szemé-
lyesen leendő átnyujtásával esperesét és Mészöly Győző 
alcsuthi lelkészt bizza meg, külön is kifejezésre kívánja 
juttatni mélyen érzett háláját és hódoló tiszteletét. 

Az esperesi jelentésből még ki kell emelnem, hogy 
egyházmegyénkben korpótlékot nyert 23 tanító, összesen 
1437 forintot; fizetésjavítást nyert 11 tanító, összesen 
1760 forintot. Egyházmegyénk tanítóinak fizetése tehát ez 
évben 3198 forinttal javult. »Sokan aggodalommal fogad-
ják ezen segélyt — úgymond az esperesi jelentés — mivel 
ez által önkormányzati jogunkat csorbítva látják. Én nem 
látok okot aggodalomra, mert a mely pillanatban veszé-
lyesnek mutatkoznék a beavatkozás, azon pillanatban 
magunk megszüntethetjük, az által, hogy a segélyt tovább 
nem fogadjuk el. 

Dicsérettel említi fel továbbá az esperesi jelentés a 
fáradhatatlan buzgalmú, sikeres munkásságú, a maga 
tárcája körében mindenre legnagyobb gondossággal kiter-
jedő figyelmű földmívelésügyi minisztert, Darányi Ignácot, 
ki egyházmegyénk lelkészeinek munkásságát sem hagyta 
figyelmen kivül. Sárkeresztúr és Pátka lelkészeit száz-száz 
forint tisztelet-díjjal jutalmazta, mivel a munkásnéppel 
helyes irányban foglalkoznak. 

Hivatal-változás kettő fordult elő. Gaál Lajos bod-
méri lelkész, a szépreményű ifjú, élete virágzó szakában, 
29 éves korában, a mult évi októberben jobblétre szen-
derült. Helyébe György Ferenc, ercsii missziói lelkész 
választatott. Egyházmegyénk másik halottja volt Pólya 
Imre, áporkai nyugalmazott tanító, ki Zámolyon mint má-
sodtanító volt alkalmazva. 

1898-ban egyházmegyénk területén született 706 fi, 
689 nő, összesen 1395, vagyis épen annyi, mint a meg-
előző 1897-ik esztendőben. Meghalt 445 fi, 476 nő, össze-
sen 921; a mult évinél 75-el kevesebb. Házassági szö-

vetséget kötött 382 pár, a mult évinél 53-mal kevesebb 
Seregélyesen két pár, Szentpéteren ugyanannyi egyházi 
esküt nem tett. Konfirmáltatott 333 fi, 356 nő, összesen 
689; a mult évinél 1-gyei kevesebb. Egyházmegyénk né-
pessége születés útján 474 lélekkel szaporodott. Az összes 
népesség 42,165 lélek. 

A közgyűlés az esperesi jelentés letárgyalása után 
a rendes folyó ügyekre tért át, melyeket most hallgatás-
sal mellőzhetek, a nagyközönséget különben is kevéssé 
érdekelvén. Csak a missziói-bizottság jelentéséből emelem 
ki azt a lehangoló részt, a mely a missziói munkálkodás 
többféle akadalyairól s ennek következtében hanyatlásáról 
szól. A lelkészekben, tanítókban meg volna a buzgóság, 
de hiányzik a nervus rerum gerendarum. A presbitériu-
mok nem hajlandók tovább fuvart adni a lelkészeknek, 
tanítóknak, hogy a szórványokban levő híveket, iskolás 
gyermekeket meglátogathassák, a mely körülmény meg-
bénítja a missziói működést. Pedig, ha a római katho-
likus atyafiak annyi mindenféle áldozatra képesek, hogy 
közülünk egy eltévedt juhot az ő egyedül idvezítő aklukba 
tereljenek: nekünk is kötelességünk volna minden erőnk-
kel óvni s védeni a magunk juhait s bárányait ama raga-
dozó farkasok ellen és megtartani, legalább a hozzánk tar-
tozókat, egyházunk kebelében. 

A mult évben, esperesünk esperesi hivataloskodá-
sának 25-ik évfordulója alkalmával a kebelbeli egyházak, 
lelkészek, tanítók s egyes világiak adakozásából létesített 
» Koncz Imre alap« kamatait ez évben osztotta ki először 
a jubilált esperes, egyházmegyénk egyik legrégibb lelkész-
özvegyének. Az alap ez idő szerint 345 frt 50 krajcár; 
kiosztott kamatja 14 forint 64 krajcár. Jövőre egy tanító-
özvegy kapja ez alap esedékes kamatját. 

Egyházkerületi képviselőkül Biczó Pál pátkai lelkész 
és Csontos Andor világi aljegyző, póttagokul Tatai Lajos 
kajászó-szentpéteri lelkész és Farkasdy Dezső választattak. 

Az ügyek gyorsan letárgyaltattak, úgy, hogy a déli 
órában még a bírósági ülést is megtarthattuk, a melynek 
a megalakuláson kivül csupán egy tárgya volt : egy 
egyháztag fölebbezése adózási ügyben. 

Végül, ha megemlítem, hogy az előző napi egyház-
megyei értekezlet alkalmával kitett »szeretet perselyt-be 
10 forint szeretet-adomány gyűlt s hogy a közgyűlést 
megelőző estét Sárközy Aurél világi tanácsbiránk, komá-
rommegyei főispán űr vendégszerető kastélyában, a közeli 
Pöttenden töltötte esperesünkkel együtt a papság egy 
része: ezzel letehetem tudósítói tollamat. 

Lévay Lajos. 

Az ev. gyámintézet és a Luther-társaság 
második vándorgyűlése. 

Az evang. gyámintézet és a Luther-társaság ez évi 
rendes közgyűlését szept. hó 23—24-én Szarvason tartotta 
meg. A két intézetnek oda lerándult tagjait az állomásnál 
Ilaviár Dániel felügyelő az egyház nevében, a város fő-
jegyzője pedig Szarvas város közönsége nevében üdvözölte, 
mely üdvözletekre dr. Baltik Frigyes és Zsilinszky Mihály 
elnökök válaszoltak. A vendégek bevonulása igen impo-
záns volt, a mennyiben a szarvasi egyház díszes bandé-
riumot is szervezett ez alkalomra, mely a menet élén 
haladt s melyet a fehérbe öltözött ifjú hajadonok, a tűz-
oltók, iskolai ifjúság nagy csapata követett, a vendégek 
hosszú kocsisorát a város föllobogózott fő-utcáján végig 
a nagytemplom előtti térre vezetve. A püspökök közül 
dr. Baltik és Sárkány jelentek meg a gyűléseken. A lel-
készi karból: Bachát, Korén, Petrovics, Veres, Szeberényi, 



Gzinkotszky, Thomay, Droppa, Bognár E., Lippa stb., Mayer 
Endre és Kovács J. theol. tanárok, Paulik J. és Majba 
budapesti vallástanárok; Lauko, Löw, Raáb, Dianiska 
ker. gyámintézeti elnökök; Ihász György és Radványi ker. 
világi elnökök; Falvay és Bendl s még számosan jelentek 
meg. A bejelentett vendégek közül sokan elmaradtak. 

Szombaton d. u. 5 órakor a Luther-társaság tar-
totta ünnepélyét az új ev. templomban, mely alkalommal 
egy vegyes karének s Zvarinyi lelkész imája után Zsi-
linszky Mihály Luther-társasági elnök vázolta a Társaság oda 
jövetelének célját. Utána Bachát Dániel alelnök tartott 
magas szárnyalású beszédet, a melyben azt fejtegette, 
hogy »mi a Luther-társaság és mik a törekvései?* — 
Ezután Mayer Endre theol. tanár olvasta fel nagy tájé-
kozottságról tanúskodó értekezését »A nők hivatásáról az 
ev. egyházban*, a melyben, rámutatva a külföid belmisz-
sziói nő-mozgalmaira, ecsetelte ama különféle munkatere-
ket, a melyeken a nők az egyház segítségére lehetnek s 
annak felvirágzását előmozdíthatják. Mindkét előadás meg-
jelent a Luther-társaság ez évi értesítőjében. 

Vasárnap délelőtt a gyámintézetnek voltak ünne-
pélyei, melyeken a beszédeket Korén Pál békés-csabai 
és Thomay József, szegedi lelkészek tartották, előbbi tót, 
utóbbi magyar nyelven, ékes szavakkal ecsetelvén a gyám-
intézet magasztos törekvéseit. Az istentiszteletek után tar-
tott offertorium 112 frtot jövedelmezett az intézet céljaira. 

A gyámintézeti közgyűlésen dr. Baltik Frigyes egyet, 
gyámintézeti és Ihász György dunántúli kerül, gyáminté-
zeti világi elnök elnökölt. Az egyházi elnök megnyitó 
beszéde után Sárkány Sámuel püspök, mint a kinek kerüle-
tében ez alkalommal tartott közgyűlését a gyámintézet, meleg 
szavakkal üdvözölte azt. Kegyelettel emlékezett meg azután 
a közgyűlés báró Radvánszky Jánosról és szentmártoni 
Radó Kálmánról, mint a kik életükben oly kiváló buzga-
lommal működtek gyámintézetünk, illetve egyházunk fel-
virágoztatására. Ezután a kerületi gyámintézeti elnökök 
olvasták fel jelentéseiket, a melyekből röviden a követke-
zőket idézzük: 

Laukó Károly jelenti, hogy a bányai egyházkerület-
ben 2871 frt gyűlt be a gyámintézet céljaira; 111 frt-
tal kevesebb, mint tavaly. Legnagyobb összeggel van 
képviselve Franzfeld (65 frt) és Lajosfalva (135 forint-
tal). Sajnálattal említi, hogy a házankénti és a templomi 
persely-gyűjtés még igen sok helyen nincs keresztül víve; 
mire a közgyűlés elhatározta, hogy a kerület egyházait 
újra felszólítja az adománygyűjtés ezen legsikerrevezetőbb 
nemének gyors életbeléptetésére. Sajnos, hogy a fenti jelen-
tés még azt is mondja, hogy 27 egyház egyáltalán nem 
adakozik. 

Raáb Károly jelenti, hogy a dunáninneni egyház-
lurületben a gyámintézet ügye iránt való érdeklődés növe-
kedik, a perselyek szaporodnak, az eddig távol maradt 
Nyitra is beállott munkatársnak. A gyűjtés 2818 frtot 
tesz ki; 43 frttal kevesebb, mint a múlt. évben. Az iskolai 
gyűjtés 179 frt volt, a perselyek 199 frtot hoztak be; az 
ifjúsági egyesületek közül a pozsonyi 100 frtot, a debreceni 
210 forintot gyűjtött; a székesfehérvári nőegylet 25 frtot. 
Ezenkívül Láng Lajos 500, Solymossy báró 40, Beniczkv 
Árpád 10, Okolicsány Gyula 5 frtot adtak a gyámintézet 
céljaira. 

Low Fülöp jelenti, hogy a dunántúli egyházkerület-
ben a gyűjtés tetemesen szaporodott s 5079 frtot tesz ki; 
914 frttal többet, mint volt a múlt évben. Ebben az összeg-
ben egyes hagyományok is bennfoglaltatnak, így Kuncz 
S. (Kőszeg) 200 írt,ja, Brenner (Pozsony) 100 frtja, Ihász 
Lajos elnök 150 frtja, Ling 50 frtja. A kerület nyomtatott 
felhívásokat intézett a hívekhez magyar és tót nyelven, s 

az elnökség személyesen is meglátogatta a szegény gyüle-
kezeteket. Ezen dicséretreméltó eljárást a közgyűlés a többi 
kerületeknek is figyelmébe ajánlotta, illetve erre őket 
felszólítani határozta. 

Dianiska András jelenti, hogy a tiszai egyházkerü-
let legszegényebb lévén, aggódva nézett a jövőbe, de az 
Isten segítette s többet nyújtott, mint tavaly. Zelenka 
Pál püspök ez idén már tizenegyedszer adott át 100 frtot 
két sorssujtott lelkész segélyezésére. Szentivánvi Árpád 
ker. felügyelő 500 frtot; Radványi N., az új ker. gyám-
intézeti elnök, beiktatása alkalmával 500 frtos alapítványt 
tett. Összes bevétel volt 3788 frt; 236 frttal több, mint 
tavaly volt. Általában mindenütt meleg érdeklődés tapasz-
talható. Az ifjúsági egyletek 357 frtot, nőegyletek 2672 frtot 
gyűjtöttek; a diakonissza-alapra Lőcse 1772 frtot, Eper-
jes 1020 frtot, Hollerung Edvinné úrnő sajátkezüleg egy 
oltárképet festett s ajándékozott a Folkmári ev. gyüleke-
zetnek. Ózdnak meg Schmidt Károlyné özv. lelkészné 
egy úrvacsorai készletet. 

A közgyűlés azután szétosztotta a segélyeket. A 
nagy szeretetadományt (1981 frtot) ez idén Diósgyőrnek 
adta, templomépítésre. A Leopoldiánumből (1600 frt) 
minden kerületi ev. leánynevelőintézetnek 125—125 frtot, 
azonkívül a most megnyílt kőszegi leánynevelő-intézetnek 
100 frtot adott. Az eperjesi és pozsonyi theol. otthonok 
is 100—100 frtot kaptak. — 400 frtot kap még: Békés-
bánfalva, Csák vár, Mihálvháza, Rózsahegy. 50—50 frtot 
20 egyház, illetve intézet. A jegyzőkönyvben fel lesznek 
sorolva a segélyezettek mind. A vízkárosultaknak még 
100 frtot tart fenn a gyámintézet. A Palló-féle alapítvány 
osztalékát az ózdi missziónak adják s az Atrendorfer-
félére a zsolnai, sátoralja-újhelyi és magyar-óvári egy-
házak ajánltatnak. 

A közgyűlés után bankett volt, a melyen sok félkö-
szöntő hangzott el. Az ebédnél történt gyűjtés eredménye 
23 frt. 

Délután 4 órakor a Luther-társasági igazgató-tanács 
tartott értekezletet, utána pedig a Luther-társaságnak 
volt közgyűlése, melyen Zsilinszky Mihály és Bachát 
Dániel elnököltek. Sajnálattal jelentette a pénztáros, hogy 
a tagdíjat egyesek igen hanyagul fizetik s a hátralék már 
14-00 frtra rúg. Miután a t. tagoknak ilyetén való mulasz-
tásai teljesen megbénítják a Luther-társaságot, a gyűlés 
elhatározta, hogy az esperes urakhoz kérvényt fog intézni 
az iránt, hogy a területükön lakó hátralékosoktól a tar-
tozásokat behajtani segédkezzenek. A közgyűlés tárgyalta 
Szeberényi Lajosnak amaz indítványát, a mely szerint a 
tagdíj 50 krra volna leszállítandó. Az indítványt, a 
közgyűlés ilyen értelemben nem fogadta el, a mennyi-
ben az esetleg a Társaság alapjait rendítené meg ; 
hosszabb eszmecsere után azonban kimondotta, hogy 
lehetővé teszi, miszerint 50 kros tagjai is legyenek a 
Luther-társaságnak s a tagdíjat is esetleg leszállítja, előbb 
azonban oda fog hatni, hogy egyházanként, esperességen-
ként s kerületenként egyes fiókegyletek alakuljanak, a 
melyek a Luther-társaság ügyét propagálják, s ha kilátás 
lesz arra, hogy a Társaság tagdíj-leszállítás mellett is 
megélhet, a tagdíjat esetleg 2 frtra fogja leszállítani. 

Élénk eszmecserére adott alkalmat Majba Vilmosnak 
az az indítványa, hogy a Társaság tankönyv-vállalatot 
létesítsen s a könyveket önmaga — könyvárusi segédkezés 
mellőzésével — kezelje. Megindokolta Majba javaslatát 
azzal, hogy a könyvkiadás jelenlegi rendszere nem célra-
vezető, mert három bizományos is levén, a kezelés nem 
lehet egyöntetű, s a társaság, nem maga kezelvén kiad-
ványait, csak a bizományosokat gazdagítja a nyújtott 
percentekkel, de arra nem képes, hogy vidéki fiókokat 



szervezzen, s a papoknak és tanítóknak adván a jutalékot, 
propagandát csinálhasson kiadványainak és a társaság-
nak. Indítványozta tehát, hogy letesítsen tankönyv-kiadó 
vállalatot s mind a tankönyvek, mind a többi kiadványok 
terjesztését kezelje házilag. Ily módon meg lenne az egy-
ség a kezelésben; képes volna a társulat az egyes gyüle-
kezetekben könyvterjesztő fiókokat létesíteni s a percen-
teket a kiadványokat terjesztő papoknak és tanítóknak 
juttatván, azokban s azok által mind több-több támoga-
tót nyerne meg. Főleg pedig tekintélyes jövedelmet haj-
tana ez a vállalat, mert nemcsak hogy a tankönyvek vál-
nának állandó jövedelmi forrásokká, hanem ezekkel kap-
csolatban nagy forgalmat lehetne csinálni a társaság többi 
kiadványainak is. — Az indítványt a közgyűlés elfogadta 
s utasította az indítványozót, hogy a kezelésre nézve dol-
gozzon ki részletes tervezetet, A részletes javaslat, a fen-
tebb említett fiókegyletekre vonatkozó részletes munkála-
tokkal együtt még ez évben, az egyetemes közgyűlés 
alkalmával tartandó rendkívüli közgyűlés elé lesz ter-
jesztendő. 

A mennyiben a Társaság jövedelme saját céljaira is 
alig elegendő, a közgyűlés elhatározta, hogy ezentúl más 
vállalatokat nem fog segélyezni s a benyújtott folyamod-
ványokat ezúttal mellőzni volt kénytelen. 

A társaság legközelebb az »Ágostai hitvallás védelme« 
című ev. hitvallási iratot szándékozik kiadni, mely Mayer 
Endre fordításában készen áll s a bírálóknak kiadatott. 

A társaság vagyona az évi jelentés szerint 11,864 frt. 
Ezen felül vagy 7 ezer frt értékű könyv van raktárában. 
Kiadványokra kiadott a mult évben 1601 frtot, segélye-
zésekre 500 frtot, s 105 frt értékű könyvet osztott, szét 
ingyen. Mostani tagjainak száma 475. (P) 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
közgyűlése. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület őszi közgyű-
lését szeptember hó 26. és következő napján Sárospatakon, 
a főiskola imatermében tartotta meg, Kun Bertalan püspök és 
br. Vay Béla gondnok elnöklete alatt. Báró Vay Elemér, 
Bernáth Elemér és Farkas Ábrahám egyházmegyei gond-
nokok kivételével, — kik elmaradásukat igazolták — 
jelen voltak a többi egyházmegyei gondnokok és az összes 
esperesek; Dókus Gyula, Fejes István, a sárospataki iskola 
algondnokai, — Miklós Ödön, Lévay József, Idrányi 
Ferencz, Kérészi Barna, Radácsi György egyházkerületi 
tanácsbirák és az egyházmegyék küldöttei csaknem kivétel 
nélkül, úgy hogy az érdeklődést tekintve, gyűlésünk a 
legnépesebb egyházkerületi gyűlések közé számítható. 

A gyűlést megelőzőleg Kun Bertalan püspök emel-
kedett szellemű szép imájában az egyetértés lelkéért imád-
kozván, Isten áldását kérte a tanácskozásra. Az ima 
elhangzása után bi. Vay Bela szívélyes szavakkal üdvö-
zölvén a gyűlés közönségét, a tanácskozást megnyitottnak 
nyilvánította. 

Ennek utána, Kun Bertalan püspök indítványára, 
Bernáth Elemér felső-zempléni egyházmegyei gondnok 
25 éves jubileuma alkalmából, a felső-zempléni egyház-
megyének, annak idején immár kifejezett üdvözletéhez a 
kerület is csatlakozott s e felett érzett örömének jegyző-
könyvi kifejezést adott. 

Egy világi tanácsbirói állásra Szentimrey Gyula és 
dr. Ballagi Géza között ejtetvén meg a szavazás, a 
beadott 360 szavazat közül Szentimrey nyert 224 szava-
zatot, Ballagi 135-öt. Ekként Szentimrey lett egyházkerületi 
tanácsbiró, ki is, hü szolgálataínak felajánlásával, a gyű-

lés közönségének szívélyes üdvözlése mellett helyét azon-
nal elfoglalta. 

A közgyűlés további tárgysorozata közül, mint köz-
érdekű ügyek, a következők érdemelnek említést. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület lelkészi-özvegy-
árva gyámintézetének, Fejes István által készített alap-
szabályjavaslat-tervezete, az ezen tervezetre beérkezett 
bizottsági módosítással együtt, véleményezés végett letéte-
tett az egyházmegyékhez, hogy arra jövő tavaszi gyűlé-
sünkre adják be észrevételeiket. 

Réz László homonnai lelkész, a tanítóiképezdék, 
felsőbb nép- és polgári iskolák, felső kereskedelmi- és 
ipariszakiskolák részére irott s »A magyar ev. ref. egy-
ház szertartás- és szervezettana* című vallástani kézi-
könyvének kiadására kért pénzbeli segélyt a kerület 
megtagadta, mert a biráló bizottság bírálása kedvezőtlen 
volt. S egyúttal, miután először tanterv és nem könyv 
kell, ilynemű tanterv készítésével megbízta a sárospataki 
irodalomi kört. 

A lelkészi könyvtárak szervezésére vonatkozó és 
Fejes István által készített szabályrendelet egész terjedel-
mében elfogadtatott és kimondatott, »hogy ezen könyv-
tárba az egyházkerület által megrendelt könyvek okvet-
lenül felveendők!* S miután gyűlésünkén azon óhaj merült 
fel, hogy ezen szabályrendelet nemcsak a tiszáninneni 
egyházkerületet, hanem az összes magyarországi ref. 
egyházkerületeket kötelezze, — az ezen irányú mozgalom 
megindításával és végrehajtásával egy végrehajtó bizottság 
bizatott meg, melynek tagjai: Fejes István, Badácsi György, 
Tóth Dániel, Lévay József, Révész Kálmán, Szinyey 
Gerzson. S midőn egyházkerületünk ezen határozatot 
kimondta, »a lelkészek önképzésének és az által a lel-
készi állás színvonalának nagy kérdésén kivül*, miként 
azt Fejes István igen szépen kifejtette, a protestáns iro-
dalmi társaságnak is lendületet óhajt és remél adni. S 
ha ez a korszakos ügy a kicsinyeskedés zátonyain nem 
fog hajótörést szenvedni, akkor anyaszentegyházunk egy 
hatalmas lépést fog tenni kitűzött nagy célja felé! 

Az ismétlőiskolák részére készült tanterv elfogad-
tatott. Ugyancsak elfogadtatott az egyházkerületi tanügyi 
bizottságnak alábbi hármas indítványa: 1. hogy az is-
métlő-iskola tananyaga ne tankönyv, hanem olvasó-
könyv alapján taníttassék. Ezért ismétlőiskolai olvasó-
könyvre pályázat hirdettessék. 2. Ugyancsak pályázat hir-
dettessék egy módszeres vezérkönyv írására. 3. Addig 
is, míg ilynemű olvasókönyv lesz, a Dezső Lajos-féle V-ik 
és Vl-ik oszt. számára irott olvasókönyv használtassék 
az ismétlőiskolákban. 

Az egyetemes theol. tanári nyugdíjintézet tárgyában 
a konventhez felterjesztés tétetik. 

Tavaszi közgyűlésünk 25-ik jegyzőkönyvi pontjának 
8. I) alpontja szerint a középiskolai vallásoktatás célszerűbb 
ellenőrzése szempontjából felhivatnak azon lelkészek, a kik 
állami, vagy nem protestáns középiskolák székhelyein 
laknak, hogy a vallásoktatás rendezéséhez szükséges 
adatokat szerezzék be és küldjék fel a püspöki hivatal-
hoz. Miután pedig némely helyen az e tárgyban tett lépé-
seknek kellő sikere nem volt: egyházkerületünk azt hatá-
rozta, hogy megkeresi a vallás és közoktatásügyi miniszter 
úrat, hogy intézzen rendeletet az illető igazgatókhoz, hogy 
az ev. ref. tanulók névsorát adják ki az illetékes lel-
készeknek. 

Az egyházi adó behajtására s az adótartozások 
megállapításra vonatkozólag ujabb szabályrendelet megalko-
tását nem látta szükségesnek a kerületi gyűlés. 

A 3-ik gimnáziumi párhuzamos osztály felállítása, 
mert a 2-ik osztályba csak 65 tanuló iratkozott be, az 



idén nem volt szükséges. — A latin-magyar uj rendes 
tanári székre kihirdetett pályázat folytán 2 pályázó jelent-
kezett, de mert az illetőknek nem volt meg a kivánt 
képesítettségük, az igazgató felhatalmaztatott, hogy új 
pályázatot hirdessen. 

Az elméleti jogi államvizsgálatot szabályozni kivánó 
miniszteri törvényjavaslat sérlmes pontjának megváltozta-
tása végett, a püspök és egyházkerületi gondnok elnöklete 
alatt küldöttséget nevezett ki a gyűlés az illető minisz-
terhez s a mérvadó körökhöz. 

A ^Sárospataki Lapok« pártolása ügyében ezúttal 
nem hozatott érdemleges határozat, hanem megbízatott 
a sárospataki irodalmi kör, hogy szerkeszsze meg az ügyre 
vonatkozó módozatokat. 

Azon szempontból, hogy a tanítók nyugdíjalapjából 
töröltessenek az évenként adott kerületi segélyek, s hogy 
azokat az állam adja, elhatároztatott: hogy névszerint 
neveztessenek meg azon tanítók, kik kerületi segélyt kap-
nak, s egyúttal hivassanak fel az illetékes egyházak, hogy 
ezen kerületi segély pótlása iránt, — miután az megszű-
nik — államsegélyért folyamodjanak. 

Érdekes vitát, sőt szavazatot is provokált az abauji 
eg) házmegyének felterjesztése a Meskó-alapítvány magya-
rázása ügyében s a főiskolai igazgatótanács véleménye 
ugyané tárgyban. 

Az igazgatótanács ugyanis az alapító intenciói sze-
rint, — a mi egyébként a végrendeletben világosan van 
kimondva — ez alapítvány kamatait csakis általános jeles 
osztályzatú tanulóknak akarja kiadatni, míg az abauji 
egyházmegye a jeles tanulók alatt, nem csupán álta-
lános jeles osztályzatú, hanem azon alul lévő jó törekvésű, 
igyekvő tanulókat is akarna érteni. E kérdés megvitatá-
sában résztvettek a tanári kar jelenlévő némely tagjain 
kivül pro et kontra a kerület legjelesebb képviselői s mig 
végre 42 szavazat közül 25 az igazgatótanács, 17 az abauji 
egyházmegye szavazata mellett foglalt állást, ekként 8 szó-
többséggel az igazgatótanács véleménye emeltetett érvényre, 
íme ezek voltak a kerületi gyűlés kimagasló pontjai. Mint 
kedvező jelenséget említhetem, hogy egyetlen egy bírósági, 
még csak közigazgatási bírósági ügy sem volt a tárgy-
sorozatba felvéve. 

Hutka József. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi július 

havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szlavon-
országok kivételével, július havában élve született: 53,415, 
halva: 1806; elhalt hét éven alul: 17,478; hét éven 
felül: 19,846; összesen: 32,324. Népszaporodás: 21,091. 
Házasság köttetett: 6281. Ebből vegyesházasság: 971; 
% - b a n : 15'46. Tiszta ág. h. ev. házasság: 301 ; tiszta 
ev. ref. házasság: 504. 

Azon 86 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
22 esetben az apa, 6 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 16. Megegyezés nem léte-
sült 58 esetben. Azon 111 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 9 esetben az apa, 26 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 17. Megegyezés 
nem létesült 76 esetben. 

Azon 68 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. h. ev., a másik fél nem róm. kath., de más vallású, 
6 esetben létesült megegyezés, melyből 4 esetben az ág. 
h. ev., 2 esetben a más vallást fogják követni a gyer-
mekek. Nyereség: 2. Megegyezés nem létesült 62 eset-
ben. Ezen esetekben az ág. h. ev. nyeresége a gör.-kath. 
egyháztól egy, a gör.-keletitől egy, az ev. ref. egyháztól 
kettő; vesztesége az ev. ref. egyházzal szemben kettő. 
Ág. hitv. ev. és izraelita között júliusban nem köttetett 
házasság. 

Azon 177 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 29 eset-
ben az apa, 10 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 19. Megegyezés nem létesült 138 
esetben. Azon 166 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
12 esetben az apa, 34 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 22. Megegyezés nem léte-
sült 120 esetben. Azon 118 vegyesházasságból pedig, 
hol az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., 
de más vallású, 12 esetben létesült megegyezés, melyek-
ből 6 esetben az ev. ref., 6 esetben a más vallást fog-
ják követnfa gyermekek. Veszteség-nyereség :0. Megegyezés 
nem létesült: 106 esetben. — Ezen esetekben az ev. ref. 
egyház nyeresége a gör.-kath. egyháztól 2, a görög-kele-
titől 1, az ág. h. ev. egyháztól 2, az izraelita hitfelekezet-
től egy; vesztesége pedig a gör. kath. egyházzal szem-
ben 4, az ág. h. ev. egyházzal szemben 2. — Július 
havában egy ev. ref. vőlegény és 4 menyasszony kötött 
házasságot izraelita vőlegénynyel, illetve menyasszonynyal. 
Megegyezés az utóbbinál egy esetben létesült az ev. ref. 
egyház javára. 

A róm. kath. egyház július hóban, a két protes-
táns egyháztól a fent jelzett hódításon kivül, a 221 nem 
evang. vagy ref., de más vallásával kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint veszteit 4 esetben, de részére 
16 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége 
tehát itt is: 12. Megegyezés nem létesült 201 esetben. 
Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben 3 ; az uni-
tárius egyházzal szemben egy; nyeresége pedig a gör.-
keleti egyháztól 10, az unitáriustól egy, az izraelita hit-
felekezettől 5. — Július hóban 10 róm. kath. vőlegény 
és 14 menyasszony kötött házasságot izraelita menyasszony-
nyal, illetve vőlegénynyel; megegyezés az előbbinél 2, az 
utóbbinál 3 esetben a róm. kath. egyház javára létesült. 
— Keresztyén és izraelita között július havában össze-
sen 32 házasság köttetett. — Keresztyén nem, de izraelita 
és felekezetenkivüli között egy. 

Horvát-Szlavonországokban július havában összesen : 
783 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 27, °/o"^a n : 

3"45. Tiszta róm. kath. házasság 603; gör.-keleti: 115; 
ág. h. ev. 16, ev ref. három. — Négy római kath. vőlegény 
kötött házasságot ág. h. ev. menyasszonynyal; megegyezés 
mind a 4 esetben a róm. kath. egyház javára létesült. 
Veszteség : 4. Egy ág. h. ev. vőlegény ev. ref. menyasszony-
nyai kötött házasságot: megegyezés az ág. h. ev. egyház 



javára létesült. — Nyereség: egy. — Két ev. ref. vőlegény 
és egy menyasszony kötött házasságot róm. kath. meny-
asszonynyal, illetve vőlegénynyel; megegyezés mind a há-
rom esetben a róm. kath. egyház javára létesült. Vesz-
teség: 3. — Az ev. és ref. között kötött egy házasságnál 
veszteség: egy. — A róm. kath. egyház 11 gör.-keleti 
vallásával kötött házassságból egy esetben vesztett, 5 eset-
ben nyert; nyeresége itt is négy. 

E szerint folyó évi július havában az ág. h. ev. 
egyház vesztesége; a római katholikus egyházzal szemben 
Magyarországon: 33, Horvát-Szlavonországokban : 4 ; ösz-
szesen: 37. Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben 
Magyarországon: 2, Horvát-Szlavonországokban: 1. — 
összes vesztesége tehát július havában: 34. — Az ev. ref. 
egyház vesztesége a róm. katholikus egyházzal szemben 
Magyarországon: 41, Horvát-Szlavonországokban: 3, ösz-
szesen : 44. Nyereség-vesztesége más hitfelekezetekkel 
szemben Magyarországon : 0. Horvát-Szlavonországok-
ban vesztesége: egy. Összes vesztesége tehát július havá-
ban: 45. 

Kassa. Homolci István, 
ág. hitv evangélikus lelkész. 

Egyházfegyelmi szabálytervezet a gömöri 
ev. ref. egyázmegyében. 

(Folytatás.) 

8. §. A nyilvános istentisztelet zavarása, 
" k a v a r j á k az istentiszteletet, megszentségtelenítik a 

templomot, a kik ott az istentisztelet folyama alatt tola-
kodnak, fecsegnek, vagy bármi módon illetlenkednek és 
rendetlenkednek. Az ilyenek a presbitérium által, a körül-
ményekhez s okozott botrányhoz képest megdorgálandók ; 
ismétlés esetén, azon székből, a melyben a botrány 
elkövettetett, kitiltandók; végső estben pedig az istentisz-
teletből több-kevesebb időre kirekesztendők. A fenyítés 
ezen két utóbbi módja a gyülekezetnek a szószékből tudo-
mására hozandó. 

Ugyanezen eljárás követendő akkor is, ha a hívek 
valamelyike az úrvacsora-osztás közben követne el illet-
lenséget, avagy rendetlenséget, azon hozzáadással, hogy 
az ilyenek utolsó esetben nemcsak az istentiszteletben 
való részvételtől tiltandók el, hanem a legközelebbi alka-
lommal való úrvacsorától is. Ez utóbbi büntetés kiszabá-
sához azonban a gyülekezet beleegyezése kérendő ki. 

A temetési istentiszteletnél is megkívántatik, hogy 
a gyülekezet tagjai magukat annak egész folyama alatt 
csendesen és komolyan viseljék, s a kik ezen szabály ellen 
vétenek, azok a presbitérium elé idéztetvén, megdorgál-
tassanak. 

9. §. A vasárnap és ünnepnapok megrontása. 
Az istentiszteletre rendelt vasárnap és ünnepnapok 

azon megrontói, kik a helyett, hogy a hívek együttes 
buzgólkodásában résztvennének, vagy otthon kegyes szív-
vel imádnák az Istent, olvasgatnák a bibliát és egyéb 
léleképítő vallásos könyveket, — e helyett világi foglal-

kozásokba, mezei munkákba, zajos mulatságokba merül-
nek s ez által a kegyes és hívő lelkeket is nagy mérték-
ben botránkoztatják, azoJc egyenesen presbitérium elé 
idézendők s a vasárnap és ünnepnapok tisztességes meg-
szentelésére s a kegyesség gyakorlására felszólítandók; 
ismétlés esetén a bresbiterium által az egyházi tisztségek 
viselhetésétől eltiltandók s a presbitérium ezen határozata 
a közönségnek tudomását a hozandó. További csökönösség 
esetén az illetőnek ügye a gyülekezet közgyűlése elé 
viendő, mely jogosítva lesz őt nyilvánosan megdorgál-
tatni a templomban az elnökség által, sőt mint makacs 
engedetlent, el is tiltani az úrvacsorától. 

10. §. Házasságkötés. 
Minden ev. ref. vallású vőlegény és menyasszony 

tartozik házasságkötési szándékát vagy személyesen, vagy 
szószólója által a lelkésznél bejelenteni s ezen szándéká-
nak a gyülekezet előtt leendő szabályszerű kihirdetését 
kérni; valamint köteles a polgárilag már megkötött házas-
sági szövetség egyházi megáldatása végett saját felekezete 
templomában megjelenni. Az ezen szabály ellen vétők 
hűtelen egyháztagoknak tekintetnek, s ha bebizonyul, hogy 
a presbiterek valamelyike, vagy a násznagy őket ezen 
köteleségeik teljesítésére figyelmeztette, ők azonban ennek 
eleget tenni vonakodtak, azon esetben a presbitérium 
elnöke fegyelmi vizsgálatot indít, s ha bebizonyul vétkes 
makacsságuk, őket a gyülekezeti közgyűlésnek bejelenti s 
mint keményszívüeket a közönség megvetésének adja át, 
sőt az egyházból leendő kirekesztetésöket is kérheti az 
egyházmegyétől. 

Azon esetben, ha e mulasztásban a szülék is része-
seknek találtatnak, ők is hasonló elbánásban részesítendök, 
mint gyermekeik. 

Ha a násznagy e mulasztási vétséget hallgatagul 
tűrte, elnézte s ahoz beleegyezését adta, vagy ha épen 
a jegyeseket annak elkövetésére buzdította, azon eset-
ban a fegyelmi vizsgálat ellene is megindítandó, s ha a 
presbitérium őt csakugyan vétkesnek találja, a vétség 
fokához mérten vagy a további násznagyságtól eltiltja, 
vagy ha épen a házasság egyházi megkötésének elmu-
lasztását ő okozta volna, a gyülekezeti közgyűlésnek be-
jelenti s a közmegvetésnek átadja. 

Vegyes házasságok kötése esetén a presbitérium 
szorgosan ellenőrzi, hogy az ev. ref. felekezetű fél le ne 
mondjon a születendő gyermekek nem szerint őt meg-
illető részének vallási neveléséről a másik fél javára. Minden 
oly esetben, midőn ennek veszélye mutatkozik, tartozik 
a presbitérium úgy a jegyest, mint a szüléket, sőt a 
násznagyot is maga elé idézni s őket a kérdésben levő 
lépés megtételétől visszatartani; ha azonban a házassági 
szerződés mindezek dacára is oly módon köttetnék meg, 
hogy a ref. fél átengedné születendő gyermekeit vallási 
tekintetben az ellenkező félnek, azon esetben az ilyentől 
a hirdetés, házasságkötés megtagadandó. s mint olyan egyén, 
ki féllábbal már kilépett az egyház kebeléből s nem 
becsüli a maga vallását még csak annyira sem, hogy azt 
utódaira átplántálni kívánná, egyenesen a gyülekezeti 
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közgyűlésnek jelentendő be, mely jogosítva van az illetőt 
az egyház kebeléből, az egyházmegye helybenhagyása 
esetén, kizárni, a szüléket bűnrészesség esetén a közmeg-
vetésnek átadni, a násznagyot pedig minden egyházi tiszt-
ség viselésétől eltiltani. 

A törvényes formák mellőzésével összeálló ágyasok, 
úgyszintén azok is, a kik csak polgárilag, tehát egyházi 
tekintetben hit nékül keltek össze, a presbitérium elé idé-
zendők s komolyan felszólitandók, hogy vagy keljenek 
törvényesen egybe, vagy hagyjanak fel törvénytelen viszo-
nyukkal, s ha ezek az ismételt felszólításnak és dorgá-
lásnak sem engednének, a presbitérium által az egyházi 
tisztségek viselésétől (keresztapa, keresztanya) eltiltandók; 
a törvénytelen viszony további folyamán a gyülekezeti 
közgyűlés elé idéztetnek s a z úrasztalától, mint engedetle-
nek és köztisztesség ellen vétők, eltiltatnak. 

Ugyanezen elbánás alá vonandó az is, ki törvényes 
házasságban élő felet magához csábít, s azzal vadházas-
ságot folytat. A ki pedig más egyén törvényes hitvesével 
beigazolhatólag paráználkodik, az első ízben presbitérium 
elé idéztetvén, megintetik; ismételt esetben, mint engedet-
len, a közgyűlésnek bejelentetik, s mint nős parázna, vagy 
lator neve a megbélyegzettek közé iratik, s ha ez sem 
használna, az úrasztalától egy-két alkalomra a gyülekezet 
által eltiltathatik. 

11. §. Házassági versengések, külön élő házasok. 
Ha a presbitérium tudomására jut annak, hogy vala-

mely házasok egymással békétlenül élnek, első esetben 
két kinevezett presbiter által látogattatja meg házaiknál 
őket s testvérileg inti a békés együttlakozásra ; ha ennek 
kivánt sikere nem lenne, azon esetben a versengő felek 
a lelkész és gondnok elé idézendők, kik aztán a hibás-
nak talált felet megdorgálván, őket egyetértésre inti; ha 
ennek sem engednének, presbitérium elébe állítandók s 
ott megdorgáltatván, érettök a presbitériummal együtt buzgó 
könyörgés mondandó. 

Ha bebizonyulna, hogy a házas-felek közti egyet-
értést vagy a családtagok valamelyike, vagy valami 
idegen családtag zavarja , azon békeháborító a presbi-
térium elé idézendő s komolyan megdorgálandó, s ba 
ez nem használna, mint béke-bontó, a gyülekezetnek 
bejelentendő, melynek hata lmában álland az illetőt az 
úrasztalától is eltiltani. 

Ha vegyes vallásúak versengenének s a re formátus 
félnek volna panasza a más vallású hitvestárs ellen, ki-
sérje el a panaszkodót. egy presbiter a más vallású házas-
társ lelkészéhez s legyen jelen a kihallgatáson, oly célból, 
hogy ha talán annak folyamán a panaszkodó fél is hibás-
nak találtatnék, ezen körülményt a presbitériumnak 
bejelenthesse s az illető egyházi fegyelem alá vonását 
kérelmezhesse. 

Ha már a házastársak közti villongás odáig fajult, 
hogy a házastársak egymás bántalmazásait nem tűrhet-
vén, kényteleneknek érzik magukat az egymástól való 
külön szakadásra , a presbitérium még egyszer megkísérli 
a békéltetést; ha ez nem vezetne sikerhez, őket a gyüle-

kezelnek bejelenti, s az úrasztalától egy-két alkalomra 
leendő eltiltásaikat javaslatba hozza. Ismételt eredmény-
telenség esetén törvényes elválásra utasí tandók, mit ha 
tenni vonakodnának, nevök a templomban közszemlére 
kiteendő. (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z . 

A tiszavidéki lelkészi kör értekezlete. A szat-
mári ref. egyházmegye »Tiszavidéki lelkészi köre« szept. 
hó 21-én Dará'X\ tartotta meg értekezletét, a melyen, 
dacára a rosz időnek s annak, hogy többen a debreceni 
irodalmi társasági közgyűlésről siettek vissza, tekintélyes 
számban jelentek meg a lelkészi kör tagjai. Az értekezle-
tet istentisztelet nyitotta meg, e melyen Selyeby Géza 
csaholyi lelkész mondott egyházi beszédet. Legelső sorban 
a konvent közjogi bizottságának az egyházi adó behaj-
tására vonatkozó javaslatával foglalkozott az értekezlet 
és abban állapodott meg, hogy javasolni fogja az egyház-
megyének, hogy : az egyházi adó kivetését július hó végéig 
mindenütt tegye kötelezővé; a kivetés — a törvény értel-
mében — közszemlére tétessék s a felszólamlások meg-
tételére a gyülekezeti tagok figyelme hivassék föl. A fel-
szólamlások presbiterialiter tárgyal ta tván: a megállapított 
kivetés, határozattal ellátva, az esperesi hivatalhoz tudomás-
vétel végett terjesztessék be. A kivetett egyházi adó a 
felszólamlások letárgyalása után azonnal esedékessé — 
október elejével pedig — ha be nem fizettetik — hátra-
lékká válik; s az ilyenül kimutatott egyházi adó az espe-
resi hivatalhoz beterjesztetvén, az azzal a záradékkal, 
hogy a hátralék az ekkor és ekkor törvényesen kivetett 
egyházi adóból keletkezett: átteszi az alispáni hivatalhoz. 
Szóba került az egyházi évnek a polgári évre leendő át téte-
lének a kérdése is: ezt azonban egyelőre legalább nehezen 
kivihetőnek tartotta az értekezlet. Majd az Istvándiban 
május hó 8-án tartott értekezlet megbízása folytán F. Varga 
Lajos terjesztette elő »javaslatát« az egyházak egyöntetű 
osztályozása tárgyában, mit is az értekezlet egyhangúlag 
magáévá tévén : minél szélesebb körben leendő megismer-
tetés végett egyházi lapjainkban közrebocsátani határozott.* 
Kocsis József sarkadi lelkész tar talmas megokolás kísére-
tében az országos központtól készséggel támogatott fogyasz-
tási érdekkörök létesítésére hivta föl az értekezletet. — 
Minthogy előadása inkább csak általános vonásokban 
foglalkozott a fölvetett tárgygyal: bővebb eszmecsere után 
fölkéretett előadó, hogy mint olyan, a ki e téren kifejtett 
ügybuzgalmával már épen nem újonc, a jövő értekezletre 
terjeszszen be, egy a részletekre is kiterjeszkedő tájékozatot . 
Elhatározta végre az értekezlet, hogy kiváltképen az if jabb 
pályatársak munkakedvének fokozására, pályadijakat tűz 
ki, s most közelebbről egy újévi prédikációra és egy 
karácsonyi úrasztali beszédre. Az adakozás e célra azonnal 
meg is ejtelett s a begyült összegből előbbi jutalmazá-

* A javaslatot legközelebb közölni fogjuk. Sserkí 



sául 12 — utóbbira pedig 8 korona tüzetett ki. Egyedül 
köri tagok pályázhatnak. A pályaművek november elsejére 
adandók be. Birálókul fölkérettek Bélteky Albert elnök s 
Nagy László és F. Varga Lajos körtagok. A jövő érte-
kezlet helyéül Nagyszekeres tüzetett ki. Az értekezlet 
után barátságos ebéd volt a lelkészlakáson, hol a meg-
jelenteket Csiszár István lelkész látta vendégeiül. (Sz. G.) 

Az erdélyi evangélikus egyház szubvenciója. 
Az erdélyi ág. egyház augusztus 14-én tartott közgyűlése 
az állami szubvenció megadását és fölemelését kérte a 
közoktatásügyi minisztertől. Erre a beadványra, a konzisz-
toriumhoz az a leirat érkezett, hogy a kormány nem 
adhat olyan rendkivüli segítséget, a melyről az 1898: XIV. 
törvénycikk nem intézkedik. A kormány egyben azt a 
kérdést intézte a konzisztoriumhoz, vájjon kérték-e az 
erdélyi evangélikus lelkészek jövedelmünknek az állam-
kincstárból való kiegészítését? A konzisztorium azt vála-
szolta, hogy a lelkészek ezt nem kérték és hogy az állami 
támogatást nem a lelkészek jövedelmének kiegészítésére, 
hanem más fontos egyházi feladatok teljesítésére kérte. 
A miniszter erre újra elutasította a kérelmet, azzal a 
megokolással, hogy az 1899-iki állami költségvetésben a 
kért támogatásra nincs födözet és a pénzügyi helyzet nem 
engedi meg, hogy a kormány mostanra, vagy a közel 
jövőre rendkivüli támogatást helyezzen kilátásba.— Erdélyi 
szász atyánkfiai, úgy látszik, szeretnék az állami segítséget, 
de szeretnének kibújni az állami ellenőrzés alól is. A 
kormány azonban, a mint látszik, átlát a szitán. Mi ugyan 
perhorreszkáltuk az állami támogatásnak életbe léptetett 
(de bár életbe lépne hát!) módját s jobban szerettük volna 
úgy valósítani meg, mint a hogy erdélyi szász atyánkfiai 
akarnák; de ha már miránk, többi prot. kerületekre az 
állami ellenőrzés elismerése mellett húzták ránk a törvényt, 
valóban különös volna, ha az erdélyi szászokkal, a kiknek 
amúgy is annyi előnyük van felettünk egyházi tekintetben, 
kivételt tennének. 

A budapes t i evang . egyház , hogy az istentisztele-
teket decentralizálja s ezáltal nagyobb lelki gondozásban 
részesítése hiveit, folyó hó 1-től kezdve a város különböző 
pontjain tart istentiszteleteket. E célra megnyerte a város-
tól a községi iskolák alkalmas termeit, s folyó hó elsején 
Kőbányán, a kápolnatéri iskolában Menyhárd Frigyes, a 
murányi-utcai iskolában Majba Vilmos, a külső-váci-úti 
iskolában Paulik .János vallástanárok hirdették az igét. 
Bövid időn még ujabb három helyen kezdik meg az isten-
tiszteletek tartását, a melyeken, illő honorárium mellett, 
az egyház vallástanárai fognak szolgálni, a kiknek feladata 
lesz egyszersmind a lelkészi körben lakó híveket cura 
pastoralisban is részesíteni. A ref. egyház is követhetné 
az evang. testvérek példáját, mert bizony szükség volna 
reá, hogy minél több helyen hirdettessék az Isten igéje. 

Lelkészi jubileum. Linberger István késmárki lel-
kész, a VI szab. kir. városi evang. egyházmegye esperese, 
múlt hó 17-én töltötte be lelkészi működésének 50-ik évét. 
A puritán lelkületű férfiú előre tiltakozván minden ünne-
pélytartás ellen, a jubileum csendben, de annál melegebben 

folyt le. Egyháza, egyházmegyéje, a késmárki tanintézetek 
s barátai tolmácsolták előtte jókivánataikat, a mikért a 
jubiláns meghatottan mondott köszönetet. A kiváló egyházi 
férfiút, a ki az ó-testamentum revíziójában is tevékeny 
részt vett s a ki, 74 éves kora dacára, még ma is káplán 
segítsége nélkül látja el lelkészi és esperesi teendőit, mi 
is szívesen üdvözöljük. 

»A n é p é r t a néppel* cim alatt, vonatkozással 
Hegedűs Sándornak a M. P. I. T. debreceni gyűlésén 
mondott eme szavaira, igen figyelemre méltó cikket írt 
az »Erdélyi Prot. Lap*-ban Molnár Albert szerkesztő. 
Cikke első részében a klerikálizmusnak a néppel, de nem 
a népért, hanem a saját hatalmának növeléseért folyta-
tott agitációját mutatva fel, második részében, ez elvnek 
a protestantizmus kebelében való alkalmazásáról szólva, 
így folytatja: »E kijelentés: »a népért a néppel« a pro-
testantizmus egész munkásságára vonatkozik. E kijelentés: 
egy tiszta protestáns elv. Ne tagadjuk, hogy a protestáns 
praxis nem tud mindig lépést tartani a protestáns elvek-
kel. A protestáns egyház nem dolgozik eléggé a néppel 
és így sokan azt készek hinni, hogy nem is a népért 
dolgozik. Mi egyházunkat fölöttébb az intelligencia egy-
házává tettük. Bizonynyal dicsőségünk, hogy a valódi intel-
ligenciának mi vagyunk méltó egyháza, de szükség, hogy 
a népnek is egyháza legyünk. E szavainkat értse meg a 
prédikátor is, a lelkipásztor is. Nem szabad történelmi 
egyházunkat bizonyos értelemben magas egyházzá formál' 
nunk át, s a népegyházat a szektáknak engedni s a né-
pet a szocializmusnak s klerikalizmusnak dobni oda. 
Egyházunk elveszti így minden osztályt egyesítő, egyete-
mes irányát. Valljuk csak meg, hogy mi igen a világ 
fölébe, talán az elméletek régióiba emelkedtünk, pedig mi 
és a mi egyházunk a világba vagyunk küldve s nekünk 
e világban s e világ által kell megvalósítanunk a jót, 
igazat, a legmagasb eszményt is. Valljuk csak meg, hogy 
mi imádkozunk ugyan a néppel, bár azt mondják, hogy 
templomaink mind üresebbé lesznek; de nem dolgozunk 
eléggé a néppel. Nem mondom, hogy nincs hi tünk; de 
hitünknél kevesebb cselekedeteink vannak. Annyira el-
foglalt Istenhez való viszonyunk rendezése, és pedig el-
méleti rendezése, a mi különben igen fontos és igen 
szükséges, hogy a világhoz való viszonyunk rendezése 
háttérbe szorult. Ennélfogva vannak protestáns eszméink, 
de nincs protestáns erkölcsünk. Van elméletünk, de hol 
van munkánk, életünk ? Óhajtjuk, hogy a protestantiz-
musnak a .világhoz való viszonya evidensebben és több 
energiával fejeztessék ki tényleg és a néppel való mun-
kálkodásban. A keresztyénség maga egy nagy szociális 
esemény is. Egyházunknak s ennek orgánumainak, sőt 
minden egyes protestánsnak a szociális téren is érvé-
nyesülnie kell. Az nem lehetséges, nem szabad, hogy a 
korszakok problémáinak megoldásában a protestáns egy-
ház és a protestáns papság részt ne vegyen. Nem akar-
juk itt konkrét részletezni azokat a munkákat, melyek 
mindnyájunkra várnak. Fölösleges is. Hiszen fönnebb 
szóltunk a klerikálisok munkájáról és pedig nem a kle-



rikálisok kedvéért szóltunk. A klerikálizmus tevékenysé-
gének mezőire rámutattunk. Nos ? Azok a mezők: a mi 
mezőink! Mert mí a népért dolgozunk. Csah annak van 
joga a néppel dolgozni, a ki a népért dolgozik. Köszö-
net Hegedűs Sándornak, e vezérembernek, hogy kiadta a 
jelszót: a népért a néppel/« — E szavakat, a melyek 
meglepő igazsággal és világossággal mutatnak reá egyházi 
életünk fogyatékosságára, — komoly figyelmébe ajánljuk 
mind hivatalos egyházunknak, mind lelkésztársainknak. Nem 
mást sürget a »néppel a népért* klasszikus elv s nem 
mást sürget Molnár Albert sem, mint azt az intenzivebb 
egyházi életet és működést, a mit belmissziónak szoktunk 
nevezni s minek szükségességét oly sokszor hangoztat-
tuk már mi is. S jól esik olvasnunk e fentebb idézett 
sorokat, épen az erdélyi körökből, a hol még csak nem 
régen is erős oppozíció állott a »néppel a népért* elvet 
hirdetőkkel szemben. Valóban, hogy magának Molnár 
Albertnek a szavaival végezzük: »mintha áldásos for-
dulat előtt á l lanánk! Mintha űj szellő érintené homlo-
kunkat !« 

A dunamel l ék i ref. e g y h á z k e r ü l e t e g y h á z i é r t e -
k e z l e t e f. hó 23-án fog megtartatni. Programmját jövőre 
közöljük. 

A budapesti prot. egyházak belmissziói érte-
kezlete f. hó 16-án, este lj2l órakor fog megtartatni 
a ref. főgimnázium nagytermében. 

A s o l t i ref. e g y h á z m e g y e szept. hó 27. és 28-ik 
napjain tartotta meg közgyűlését Kunszentmiklóson, Baksay 

. Sándor esperes és Hajós József gondnok elnöklete alatt. 
A gyűlést Baksay Sándor remek imádsággal nyitotta meg, 
azután pedig, a tagok igazolása ós tárgyalás megnyitása 
után, részletes jelentést tett az egyházmegye ügyeiről. 
Örömmel jelentette, hogy néhány peres ügyet kivéve, az 
egyházmegyében általában rend uralkodik s szép jeleit 
adták az egyes hívek és gyülekezetek áldozatkészségüknek 
is. így a lefolyt évben egyesek 955 frtot adakoztak 
egyházi célokra s a gyülekezetek mintegy 19,000 frtot 
fordítottak építkezésekre, örvendetes dolog az is, hogy 
Csepelen egy leányegyház szervezkedik, a melynek gondo-
zását a sziget-szentmiklósi lelkész vállalta magára. A 
legnagyobb részben beköltözött cselédekből és gyári munká-
sokból álló kis gyülekezet a maga erején, 120 frtért ima-
házat bérelt s annak felszerelésére 80 frtot áldozott. A 
kis gyülekezet adminisztrálásával s az istentiszteletek tar-
tásával az egyházmegyei gyűlés a sziget-szentmiklósi lel-
készt bizta meg, de elhatározta, hogy püspök urat és a 
pesti ref. theol. akadémia igazgatóságát is meg fogja kérni, 
hogy a lelkész kisegítésére, illetve helyettesítésére időnként 
theológus-ifjakat küldjön ki. A felekezetnélküliség vesze-
delme csupán Duna-Patajon kezd mutatkozni, a hol 13 
egyén lépett ki az egyház kebeléből és pedig a miatt, 
hogy az egyházi terheket nem volt hajlandó viselni. A 
gyűlésnek apróbb adminisztratív ügyeken kivül, bírósági 
ügye a már másodízben megfelebbezett makádi papválasz-
tás volt. A bíróság a panaszlevél egyetlen pontját sem 
találván elegendőnek a választás megsemmisítésére, azt 

meg is erősítette ; az elégedetlen kisebbség azonban most 
sem nyugodott bele az ítéletbe, hanem megfelebbezte a 
kerületre. Lett volna még egy szomorú s már sok ideje 
húzódó ügye a bíróságnak: a dömsödi lelkész elleni 
panaszlevél, azonban, miután a világi bíróság előtt még 
nem nyert befejezést a pe r : az egyházmegyei bíróság 
annak eredményét bevárandónak Ítélte s így az ügv majd 
csak az időközi bíróság által fog tárgyaltatni, (fí. Á.) 

A fillokszera és a párbér. Baranya . ármegye 
közigazgatási bizottságát egy vitás kérdés foglalkoztatta 
legutóbbi ülésén. Oroszló község lakosai megtagadták 
Gundy Miklós sásdi esperes-plébánostól a borlukma fize-
tését, még pedig arra való hivatkozással, hogy a fillok-
szera elpusztította szőlőjüket s így boruk sem termett, a 
mi után fizetés járna a lelkésznek. Az ügy Máthé Ödön 
főszolgabíróhoz került, a ki az esperes javára döntötte el 
a kérdést; de erre az oroszlóiak egészen a miniszterig 
fölebbeztek. A belügyminiszter is jogosnak találta az esperes 
követelését s utasította a bizottságot, hogy a 'szőlőföldek 
mostani jövedelme arányában állapítsa meg a lelkész 
borjárulékát. A főszolgabíró erre azt határozta, hogy az 
oroszlóiak minden régi itce bor helyett nyolc krajcárt 
fizessenek az esperesnek. Az ügy a vármegye közigazga-
tási bizottsága elé került, a hol nagy vitát keltett. Halvax 
József mágocsi plébános a canonica visita alapján kérte 
a borjárulék megítélését. A szőlőterület megvan s ha 
szőlő nem is terem, azért a föld mégis hajt jövedelmet. 
A borjárulék a lelkész fizetéséhez tartozik, a melyet nem 
lehet kisebbítem'. Ezzel szemben Jdgics József ország-
gyűlési képviselő azt vitatta, hogy mihelyt a szőlő elpusz-
tult, nem lehet borjárulékot fizetni a szőlőföld után. Benkő 
Gyula bizottsági tag szintén ehhez az állásponthoz csat-
lakozott. Kifejtette, hogy az adózóknak nagyobb káruk 
van a fillokszera miatt, mint a milyen a lelkészeket érné 
a borjárulék megvonásával. A kipusztult szőlő nem hajt 
jövedelmet a birtokosoknak sem, tehát a lelkészeknek sem 
hajthat. A bizottság a felszólalások után szótöbbséggel 
megállapította a borjárulék fizetését s erre nézve jóvá-
hagyta a főszolgabiró határozatát. 

I S K O L A . 

A prot. j o g a k a d é m i á k ü g y é b e n a tiszáninneni 
ref. egyházkerület legutóbbi közgyűlése elhatározta, hogy 
küldöttséget meneszt a kultuszminiszterhez s az ország-
gyűlési pártokhoz, a végből, hogy megváltoztatását kérje 
a jogi szakoktatás reform-tervezetének azon, már az egye-
temes konvent által is kifogásolt s a prot. jogakadémiákat 
csendes kimúlásra kényszeríteni akaró rendelkezésének, a mely 
szerint vizsgáló bizottságok csak a királyi táblai székhelyeken 
levő jogakadémiák mellett lennének szervezendők. E reform-
tervezet, a melynek ezen rendelkezése igazán elfogad-
ható alappal nem bír s mely nem hajlandó figyelembe 
venni sem a történeti multat, sem az 1790/91. XXVI. t.-c. 
által részünkre biztosított jogokat, érthető visszatetszést 



kelt az egész prot. közvéleményben s teljesen indokolttá 
teszi azt a mozgalmat, a melyet, annak megváltoztatása 
végett a tiszáninneni ref. egyházkerület megindított. A 
küldöttség, a melynek, mint a »Sárospataki Lapok*-ból 
olvassuk, tagjai lesznek a kerület legkiválóbb egyházi és 
világi férfiai, rövid idő alatt el fog járni megbízatásában, s ha 
a miniszter nem -akarja megsérteni sem a múlt tisztes 
hagyományait, sem az országos érdeket, hiszszük, hogy 
meg is lesz az óhajtott eredménye. A küldöttség tagjaiul 
a következők kérettek fel: Kun Bertalan püspök, báró Vay 
Béla főgondnok, Fejes István és Dókus Gyula főiskolai 
algondnokok; Bernáth Elemér, Meczner Béla, Ragályi Béla; 
Farkas Ábrahám, Meczner József, báró Vay Elemér, Kom-
játhy Béla, Lakatos Miklós egyházmegyei gondnokok; 
Dókus Ernő, Miklós Ödön, Sturman György, Bernáth Béla, 
Fáy' István országgyűlési képviselők; Lévay József, gróf 
Lónyay Gábor, gróf Vay Tihamér egyházmegyei tanács-
birák; Révész Kálmán, abauji esperes; Kérészy Barna, 
Radácsy György, egyházkerületi tanácsbirák; dr. Ballagi 
Géza jogtanár és dr. Zsindely István sárospataki akadémiai 
és közigazgató. 

A körmendi ref. e g y h á z mult hó 17-én avatta 
fel újonnan épült második iskoláját. A felavató beszédet 
és imát a gyülekezeti tagok és a város minden feleke-
zetéből összesereglett érdeklődők előtt Fülöp József hely-
beli lelkész tartotta. A szép ünnepélyt közebéd, azt pedig 
kedélyes estély követte, a mely az iskola belső felszere-
lésére 125 frt tiszta jövedelmet eredményezett. 

A k i s - a z a r i ref. e g y h á z öröme. A csupán 173 
lelket számláló s csak még néhány évvel ezelőtt is igen 
elesett állapotban volt kis-azari ref. egyház (Zemplén m.) 
a mult hónapban örömünnepet ült. Megérte azt, hogy üj 
iskoláját megnyithatta s abba rendes tanítót is állíthatott 
be. A kis gyülekezet 1893-ban még azon tanakodott, hogy 
nagy szegénysége miatt elrongyollott, tanító nélkül álló 
iskoláját államosítsa-e, vagy pedig a lelkészi állást szün-
tesse meg. Az isteni gondviselés azonban megoltalmazta 
egyiktől is, másiktól is. Péter Mihályban ifjú, lángbuz-
galmú lelkipásztort adott neki, a ki Isten segítségével 
hozzá fogott, hogy megtartsa, a mi már elveszendő volt. 
S meg is tartotta. A csüggeteg lelkű hívekbe új lelkese-
dést és áldozatkészséget öntött; fáradt, gyűjtögetett minden-
felé, s öt esztendő leforgása alatt nemcsak azt érte el, 
hogy a romladozó templom és papi lakás renováltatott, 
hanem immár új, díszes iskolával is rendelkezik a kis 
gyülekezet s állami segítséggel rendes tanítót is állítha-
tott be abba. — Ennek az új iskolának a felavatása folyt 
le lélekemelő ünnepélyességgel a mult hó 17-én, a mely 
alkalommal, hogy együtt örüljenek az örülőkkel, meg-
jelentek a gyülekezet körében Sárkány Imre esperes és 
Hutka József egyházmegyei főjegyző is. Az ünnepi isten-
tiszteleten Hutka József mondott egyházi beszédet, míg 
a felavató imát Sárkány Imre esperes tartotta. A gyü-
lekezet szívbeli örömmel adott hálát az Istennek, a ki 
kegyelmével megsegélte, s a remélni is alig mert szép 
eredmények látása új hitet, új lelkesedést öntött szivébe 

s mélyebbé tette benne az egyházhoz való ragaszkodás 
érzését. Mind a gyülekezet, mind az egyházmegye vezetői 
elismeréssel adóztak a gyülekezet lelkészének, a mit ő 
valóban meg is érdemel, mert Isten után neki köszön-
hető a már a megsemmisülés szélén állott kis gyülekezet 
felvirágzása. 

Október hó 6-át kegyeletes érzések között, szép 
ünnepélyekkel ülte meg a pesti ref. theol. akadémia és 
a ref. főgimnázium ifjúsága. — A theológián, a tem-
plomban tartott istentisztelet után, a melyen Makay Lajos 
szenior mondott igen szép imát, 10 órakor volt a ünne-
pély, a melyen Kontra Alajos mondott szép emlékbeszé-
det, Nagy Vincze és Megyercsi Béla pedig költeménye-
ket szavaltak. — A ref. főgimnáziumban Molnár Sándor 
igazgató mondott megnyitó, Pruzsinszky emlékbeszédet 
Szalay Károly pedig alkalmi ódáját szavalta el. 

A t ü d ő v é s z e s tan í tók és tan í tónők alkalmazása 
felől a kultuszminiszter, az iskolák tisztántartására vonat-
kozó rendeletében a következőleg intézkedett: »01y nép-
iskolai tanítók és tanítónők, kik nyilvánvaló tüdővészben 
szenvednek, de hivatásuknak még képesek megfelelni, úgy 
maguk, mint különösen a vezetésükre bizott gyermekek 
egészsége érdekében népesebb iskolában vagy épen nem, 
vagy csak oly helyeken alkalmaztassanak, a hol a tan-
termek hygienikus viszonyai elegendő biztosítékot nyújta-
nak arra, hogy a tüdővésznek róluk a gyermekekre való 
átterjedésének veszélye a minimumra száll le. Ez okból 
az egyes osztályokba való beosztás, illetőleg áthelyezés 
kérdéseinél a királyi tanfelügyelőség figyelmét erre is ter-
jeszsze ki.« — Helyes dolog, hogy a miniszter e dologra 
is kiterjeszti figyelmét s lehetőleg csökkenteni igyekszik 
a gyermekeknek, a tanítók betegsége által való veszélyez-
tetését; de még helyesebb volna, ba a nyilvánvaló tüdő-
vészben szenvedő tanítóknak egyáltalán nem engedné meg 
a tanítást, hanem, legyenek bármily életkorban, teljes fize-
téssel azonnal nyugdíjba küldené. így nemcsak a gyer-
mekeket lehetne megoltalmazni a veszedelemtől, hanem 
meg lehetne nyújtani azoknak a szegény beteg tanítók-
nak az életét is. 

Gyönge elméjűek iskolája. A kultuszminiszter az 
elemi iskolák gyönge elméjű tanulói számára külön isko-
lák felállítását kivánja a várostól. A városi tanács a 
kérdést az iskolaszékekhez küldte le véleményezés végett. 
Az ügyhöz mi is hozzá fogunk szólani. 

EGYESÜLET. 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület mult hó 

30-án igen sikerült Petőfi-ünnepélyt rendezett a Lónyai-
utcai ref. főgimnázium nagytermében. Az ünnepélyen, a 
melyre igen szép közönség sereglett egybe, Samu János 
bölcsészethallgató egyes képeket rajzolt meg Petőfi életé-
ből, Vörös Sándor pedig Petőfi költeményeinek vallásos 
elemeit mutatta fel. Mindkét felolvasás igen ügyes dol-
gozat volt. Nyáry Pál és Szántay Sándor theológusok 
költeményeket szavaltak Petőfitől, Csűrös István püspöki 
titkár pedig a szabadságról szólott, igen szépen kapcsol-



ván össze a nemzeti és a lelki szabadságot egymással. 
Az ünnepélyt a himnusz éneklése nyitotta meg és Forgács 
Gyula theológus szép imája és a XC. zsolt. t . versének 
eléneklése rekesztette be. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A »Keresztyén* és az írod. Társaság. Szalay 

József nagybecskereki ref. lelkész, az általa szerkesztett 
s nagyobbára a nép körében forgó »Keresztyén*-ben oly 
durva módon emlékezik meg az írod. Társaság debreceni 
gyűléséről, hogy megrovás nélkül nem hagyhatjuk; annyi-
val kevésbé, mert ez a mód nemhogy felkelthetné az 
érdeklődést a nemes célú társaság iránt, sőt ellenkezőleg 
nagy kárára lehet, ügy tünteti fel Szalay úr a gyűlést, 
mint a mely nem állott egyébből, mint eszem-iszomból, 
dáridózásból, s olyannak minősíti azt, a mely hiábavaló 
gyülekezés volt s a melyet az Isten lelke gyűlölt és meg-
vetett. S kijelenti, hogy e miatt nem ment el a gyűlésre 
is. — Hát lehet, hogy voltak a debreceni prot. sokada-
lomnak fogyatékosságai; hiszen mi is szerettük volna, ha 
az Irodalmi Társaság dolgain kivül egyéb fontos |kérdé-
sekkel is foglalkozhattunk volna, — de a gyűlésnek 
ilyen durva, elvakult jellemzése ellen a leghatározot-
tabban tiltakoznunk kell, mind az Irodalmi Társaság, 
mind pedig a Debrecenben jelen voltak nevében. Isten-
nek hála, végeztünk mi ott jó dolgot Szalay úr nélkül 
is, s ha összejöttünk is barátságos ebédre és ha gyö-
nyörködtünk is zenében és énekben, orgiákat bizony 
nem rendeztünk, mint a hogy Szalay úr véli és állítja. 
Csúnya dolog az ilyen, rágalomnak minősíthető beszéd, 
s furcsa dolog, hogy a míg Szalay úr az Irodalmi Társa-
ságot, egész ártatlanul, pellengérre állítja, addig kijelenti, 
hogy a vendéglátó Debrecen városát, ref. egyházát és a 
debreceni kerületet a megrovásból semmi se illesse. Hát 
vájjon az Irodalmi Társaság rendezte azt a nagy eszem-
iszomot, az muzsikáltatott s az rendezte a dáridót kivilágos 
kivirradtig? Hiszen, ha rendezte volna valaki, azok ren-
dezték volna, a kiket pedig Szalay úr felment a megrovás 
alól. Visszautasítva tehát a durva rágalmat, a legnagyobb 
sajnálatunkat és megbotránkozásunkat fejezzük ki Szalay 
úr eljárása felett, s azt ajánljuk neki, hogy gondolja meg 
mit ír, mert ő nem csak szerkesztő, hanem >hivő keresz-
tyén lelkész* is, a ki bizonyára ismeri, hogy mit mond 
az írás a hirtelenkedve itélőkről és a rágalmazókról, 

* Értes í tés . Néhai Nagy Lajos, volt nyíregyházi 
evang. főorgonista özvegye értesíti olvasóinkat, főként pe-
dig az evang. orgonistákat és tanítókat, hogy a boldogult 
férje által szerkesztett »Általános Choráikőnyv* továbbra 
is kapható nála, Nyíregyházán, az előfizetési árban, 5 írtért. 

Szerkesztői üzenetek. 
F. V. L. Majtis, — Sz. M. Eperjes. A cikkeket 

megkaptuk. Köszönjük; de térszüke miatt csak jövő szá-
munkban hozhatjuk. 

Ref. theo logus Kolozsvár. Kérdésére csak azt 
válaszoljuk, hogy arra a feleletet meg tudják adni a ko-
lozsvári ref. theológiai tanárok is. Forduljon azokhoz. 
Vagy talán kegyed nem is ref. theologus? Azt gyanítjuk, 
s azt hiszszük, nem is csalódunk. 

P á l y á z a t . 

A kecskeméti ev. ref. egyház által a Szentkirály-
Alpár puszták területére rendszeresített külterületi hitoktató-
segédlellcészi állomásra ezennel pályázat nyittatik: 

I. Javadalma: 
1. Készpénzben 600 frt, azaz hatszáz forint, előle-

ges negyedévi részletekben fizetve, mely pénzbeli fizetés 
10 év folyama alatt az egyház által 800, azaz nyolcszáz 
forintra lesz kiegészítve s ez képezi azután a törzsfizetést. 

2. Fuvarátalány évenként 200 frt, azaz kétszáz fo-
rint, szintén évnegyedes részletekben fizetve 

3. 5, azaz öt katasztrális hold föld haszonélvezete, 
melynek állami földadóját az egyház fizeti. E földterületbe 
a s.-lelkészi lak udvarterülete is •beleszámittatik. 

4. Három szoba, konyha, kamra, pince és a szük-
séges mellékhelyiségekből álló tisztességes szabad lakás 
Puszta-Szentkirályon. (A várostól 19 kilometer távol-
ságban). 

II. Kötelességei: 
1. A Szentkirály és Alpár puszták területén levő 

hat községi iskolába járó I—VI. osztálybeli és ismétlő 
iskolai ev. ref. vallású növendékeket hetenként egy-egy 
ízben, 2 órán keresztül, a dunamelléki egyházkerületben 
érvényben levő tanterv szerint a vallásra tartozó tantár-
gyakban oktatni, az egyházi énekeket, begyakorolni és a 
törvényben meghatározott korúakat a konfirmációra elő-
készíteni és konfirmálni is. 

2, A Szentkirályon épülő templomban vasárnapon-
ként és ünnepnapokon istentisztelet tartása, a szokásos 
alkalmakkor az úrvacsora osztása, — egyszóval a kint-
lakó gyülekezeti tagok között az összes lelkészi teendők 
végzése, azoknak lelki gondozása. Megjegyeztetik, hogy 
mivel a keresztelési stóla a rendes lelkészt illeti, a vég-
zett keresztelésekre vonatkozó anyakönyvelési adatokkal 
együtt a stóla is beküldendő az illetékes lelkész kezéhez. 
Istentiszteletek alkalmával a gyülekezeti éneklés vezetése 
is a s.-leikész kötelessége. 

Az állomás f. évi november hó 1-én elfoglalandó. 
Pályázhatnak ev. ref. lelkészi képesítéssel bíró egyé-

nek, a kik kellően felszerelt kérvényüket f. évi október 
hó 18-ig az ev. ref. egyház lelkészi hivatalához nyújt-
sák be. 

Kecskemét. 1899. szept. hó 28-án. 

1—2 
Mészáros János, 

ev. ref. lelkész. 

Felelős szerkesztő : Szzőts Farkas, 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Emlékezés Ballagi Mórról. 
(Felolvastatott 1899, október 7-én Budapesten, a reform, főiskola 

jóltevőinek emlékünnepén). 

Tisztelt közönség! 
Ma van évfordulója ama nagy férfiú halálá-

nak, a ki Isten kegyelméből és a jó emberek 
segítségével ezt a főiskolát a lapí tot ta ; theol. 
akadémiáját 1855-ben, főgimnáziumát 1859-ben, 
tehát azt 44, ezt 40 évvel ezelőtt. Főiskolánk 
elöljárósága október 7-ikót az iskolai jóltevők 
állandó emléknapjává tette, s ma két éve Török 
Pálról, ma egy éve Gönczy Pálról emlékeztünk. 
Ma a Ballagi Mór emlékezetét kívánom a t. k. 
előtt felúj í tani ; ama férfiúét, a ki harmadik tagja 
volt annak a nevezetes tr iumvirátusnak, mely a 
kálvinizmust Budapesten megszilárdította. Török 
tervezett, szervezett, Gönczy a kivitelben ós a 
belső kormányzásban volt mester ; Ballagi a saj-
tóban ós a zöld asztalnál az eszmék apostola. 
Ők hárman alapítják és szilárdítják meg főisko-
láinkat s ők hárman indítják virágzásnak a kál-
vinizmust Budapesten. Csaknem példátlan az az 
egyetértő összhangzatos tevékenység, melylyel 
ez a három bölcs és jó ember egymással kar-
öltve, egymást kiegészítve azon fáradozott, hogy 
a fővárosból egy egész századig száműzött kál-
vinizmusnak keresztyén hitet ápoló, józan tudo-
mányt terjesztő főiskolát alapítsanak. 

Budapesti főiskolánk két intézetének, a theo-
logiai akadémiának ós a főgimnáziumnak, mind 
alapításában, mind megszilárdításában jelentékeny 
része volt Ballagi Mórnak, a nagyhírű tudósnak, 
a lánglelkű írónak, a jó embernek. S ha nekem 
most, e rövid félórában, az Ő változatos, sokol-
dalú és gazdag életének kópét kell felújítanom, 
zavarban vagyok, hogy miként szedjem össze 
egy rövid beszéd keretébe az ő dúsgazdag éle-
téből avagy csak a legjellemzőbb ós legkima-
gaslóbb vonásokat i s? Ám az embert általában, 
a kimagaslót még inkább, a Teremtő által kegye-
lemből adott tehetségei mellett első sorban azok 

az életviszonyok magyarázzák, a melyek közt 
születik, felnő és működését kifejti. Ballagi Mór 
életéhez is a születés ós a korviszonyok^szol-
gáltatják a kulcsot. 

Szegénységben született, nyomorban növe-
kedett, ama megvetett faj és gyűlölt felekezet 
körében, mely akkor móg se emancipálva, se 
recipiálva nem volt; de Isten adta kiváló |tehet-
sége szárnyain, óriási küzdelmek és nélkülözések 
között emelkedett a magyar haza és a magyar 
vallás legjobbjai közé. A zemplén-megyei Inócz 
község orosz lakói között egy zsidó kis bérlő 
lakott; ez volt atyja Bloch Móricznak.* A különben 
is szegény bérlőt koldus botra jut tat ta 1821-ben 
egy tűzvész, mely behordott termését teljesen 
megsemmisítette, s a fizetésképtelen bérlőt az adó-
sok börtönébe juttatta. Szívrepesztő látvány lehe-
tett, midőn a leégett zsidócsalád a szomszédos 
Benyatinára imaházba ment s egyszerre pandú-
rok fogják körül ós a sirórivó család köréből 
elragadják a kenyórkéreső édes apát. Míg a család-
fenntartó a börtönben sanyarog, az elárvult család 
s benne a vézna kis Móricz egy álló esztendeig 
szilván és vadkörtén tengődik ; szellemi táplálé-
kául pedig a tűzvészből véletlenül megmaradt 
bibliai-részlet, az ótestamentomi Énekek Éneke 
szolgált, melyet a hét éves Móricz könyv nélkül 
megtanult. Tönkrement atyja, a mint a fogságból 
kiszabadult, zugiskolai tanító lett és 120—180 
váltó frtnyi (48, 52 frt) évi jövedelméből tengette 
a maga ós héttagú családja életét. Nyakába vette 
az országot ós gyalog, rongyosan hat évig hányó-
dott a tiszántúli részeken, a hol Máté-Szalka, 
Nagy-Szőllős, Ungvár, Sátoralja-Ujhely, Debreczen 
ós N.-Iíároly adott ideig-óráig tartó menhelyet 
a valóban ínséges családnak. Ám a kis Móriczot 
nemcsak meg nem törte, hanem még edzette a 
szenvedéseknek emez irtózatos iskolája. Szorgal-

* Az életrajzi adatokat dr. Ballagi Aladárnak a Protestáns 
Naptár 1879-ití évfolyamában megjelent »Baliagi Mór« c. biográfiájá-
ból vettem. 



masan tanulta az ótestamentumot és a Talmu-
dot, s ezek révén az emlézést olyan tökéletes-
ségre vitte, hogy, a mint később irja, 13 éves 
korában az egész ótestamentumot könyv nélkül 
tudta, az eredeti héber nyelven. S ez a csudá-
latos tudománya képesítette Bloch Móriczot arra, 
hogy zsenge gyermek korában maga tar tsa 
fenn magát, a mennyiben már 11 —12 éves 
korában mint bócher a Talmud és az ószövetség 
helyeinek recit.álásával maga kereste meg szegé-
nyes kenyerét. Természetes, hogy e kereset mód-
dal csak a saját hitfelei között boldogult, úgy a 
hogy lehetet t ; mert orosz faluban születvén, 
azután magyar vidékre szakadva, oly csúnya zsar-
gont beszélt, melylyel magyar körben megértetni 
sem tudta magát. Ehhez járult vézna alakja,rongyos 
öltözete, és a beszédét kisérő idétlen taglejtése, 
melyek egy csöppet sem mozdították elő a sze-
gény bócher keresetét. 

Ám az inóci zsidó fiúban nem oly lélek 
lakott, melyet a nyomorúság letörni, az akadá 
lyok visszariasztani képesek lettek volna. Nél-
külözései és szenvedései megacélozták jellemét 
ós megedzették akaratát . Lelke, mint a pálma, 
csak nőtt a terhek alatt ós megszilárdult benne 
az a jellemerő, mely látszólagos engedékenysége 
mellett is egyik alapvonásává növekedett a ké-
sőbbi Ballagi Mór nyilvános és családi életének. 
Tizennégy éves korában azzal lepi meg atyját, 
hogy Nagy-Váradra megy, pappá képezni magát. 
Atyja átadta neki összes örökségét : két váltó 
forintot, jó tanácsait és atyai áldását. Es Móricz 
ezzel az útravalóval N. Károlyból elgyalogolt 
N.-Yáradra. Súlyos körülmények között, önemésztő 
szorgalommal tölt itt két évet, nappal önfentar-
tásáért küzdve, az éjszakák nagyobb felét önmí-
velósónek áldozva föl. És milyen módon 1 A 
nagyváradi templomok csarnokai, melyek háló-
helyéül szolgáltak és az utcai lámpások, melyek 
alatt tanult, sokat beszélhetnének egy vasszor-
galmú szegény ifjú szenvedéseiről ! De a mi sze-
gény ifjúnk nem tágít: magasra törő lelkét olt-
hatlan tudományszomj vonja, ragadja. Hallotta 
már hirót a pápai Bóth Hammidrasnak, ennek 
az akkor legelső rabbi iskolának : neki oda kell 
mennie, hogy tovább képezze magát. Ismét nya-
kába veszi az országot, s Nagyváradról, Pesten 
át, gyalog Pápára indul. Pesten egy könyve árán 
eresztik át a hajóhídon s ő torony irányában 
Pápára ér, hol félévig tartózkodik s aztán a 
nyomorúságtól kényszerítve kimegy nevelőnek, 
előbb Mórra, majd Surányba. Ezeken a helyeken 
kerül először művelt társaságba, mert nagy sze-
génysége miatt addig mindig csak a legalja nép-
pel érintkezhetett. Surányban a plebánustól latin 
ós görög könyveket kapott, s e nyelvek tanulásá-

hoz oly kedvet kap, ismereteiben másfél óv alatt 
oly előmenetelt tesz, hogy Tarczy Lajos pápai 
ref. professzorhoz levelet ír, melyben ar ra kéri, 
hogy vegyék őt föl a filozófiára, azaz a mai 
gimnázium 7-dik osztályába. Tarczy bátorí tására 
a 18 éves ifjú ismét Pápára megy, a szigorú 
fölvételi vizsgálatot kitűnően megállja s az így 
nyert bizonyítványnyal Budán beiratkozik a 
polytechnikumba. A műegyetemen oly kitűnően 
tanult, hogy a latin nyelven tartott előadásokból 
tanulótársainak magán órákat adott és ebből 
tartot ta fenn magát. E mellett szorgalmasan 
irogatott a »Hasznos Mulatságok« ba ós a 
»Pester Tagblatt«-ba. 0 volt a magyar műegye-
tem legelső zsidó hallgatója; de a klerikális be-
folyás alatt álló intézet felekezeti türelmetlensége 
nem engedte meg, hogy a még nem emancipált 
zsidó felekezet tagja mérnöki oklevelet nyerjen. 
Szigorlatra bocsátották, de csúful megbuktat ták 
a kitűnő készültségű ifjút, kinek, midőn ez igaz-
ságtalanságért nyilvános kifejezést adott felhá-
borodásának, a rektor félvállról oda kiál tot ta : 
ex moribus tertia. 

Nagyratörő ifjúnkat ez a hallatlan igazság-
talanság mólyen elkeserítette, de kétségbe nem 
ejtette. Nagy a világ s a bátraké a szerencse, 
gondolá magában, ós még merészebb dologra 
szánta el magát. Párisba ment a mérnöki okle-
vél megszerzésére, noha alig tudott valamit a 
francia nemzet nyelvéből. Nélkülözés és nyomor 
a kísérője itt is. A fényes világváros egyik zug-
utcájának szellős padlásszobácskája sokat beszél-
hetne merész fiatal emberünk létért való küz-
delmeiről. De a gondviselés itt is vele volt. 
Abban az esztendőben, 1840-ben, ugyanis ide-
haza az országgyűlésen a zsidók emancipációja 
került szőnyegre. A nemzet jobbjai s köztük 
Eötvös József báró, azzal bizták meg a már ismert 
nevű ifjút, hogy indítson mozgalmat hitsorsosai 
körében az ügy érdekében. Erre Bloch Móricz 
még Párisban megírja a Zsidókról cimű röpiratát 
ós Eötvös hívására hazajön s itthon egész ere-
jót a zsidók magyarosítására fordítja. Imádságos 
ós más áhítatos könyveket ír hitfelei számára 
ós iszonyú erőfeszítéssel, nagyon rövid iclő alatt 
magyarra fordítja a Mózes öt könyvét ós Józsuó 
könyvét, mely »bibliai i rodalmunkban eladdig 
utói nem ért szépséggel adja Mózest és csak 
Józsuóban érezteti a fárasztó munka lankadá-
sát«. (Toldy F.) Ez a munkája hozta rá nézve 
az első kitüntetést, a mennyiben a m. t. akadé-
mia még ugyanazon évben (1840) levelező tag-
jává választotta az alig 25 éves ifjút. S ez a 
megtiszteltetés míg egyfelől személyes összeköt-
tetésbe hozta fiatal tudósunkat a haza legelső 
fiaival, addig másfelől még erősebben sarkalta 



tettsóvár lelkét a nemzetépítés dicső munká já -
ban. Hogy a zsidók magyarosítása ügyének biztos 
alapot vessen, magyar rabbiképezde fölállításá-
nak eszméjét vetette föl Kossuth »Pesti Hirlap«-
jában, s a szép tervnek Széchenyit, a legnagyobb 
magyart is megnyerte, ki e célra 200 forinttal 
nyitotta meg az aláirást. De ez egyik legneme-
sebb tervével érte a legcsúfosabb kudarc, a 
mennyiben a dúsgazdag pesti zsidó hitközség, 
a melyet az eszme pártolására külön memoran-
dumban fölkórt, a méltán várt ezerek helyett 
egy hideg »Protocolls-Exact« kíséretében csak 
140 váltó frtot szavazott meg, mely szűkkeblű 
határozat a lelkes fiatal izraelitát végleg elke-
serítette. 

Legszebb, leghőbb tervének e dugába dűlése 
fordulópontot képez a lelkes, az eszmékért he-
vülő és immár teljesen magyar tudós lelkében. 
A nemzet első napszámosaival, az Eötvössel, 
Kossutthal, Széchenyivel való bizalmas érintkezés 
folytán különben is belekerült a negyvenes évek-
nek amaz eszményi és nemzeti sodrába, mely a 
modern Magyarországot megalkotandó vala; abba 
a heroikus küzdelembe, mely az önkényuralom 
alatt elalélt magyar nemzetet álmából felébresz-
teni,, mely az előítéletek ós előjogok nyűgei 
alatt szenvedő népet a jogokban egyenlővé és 
szabaddá tenni, mely a szenvedő ós idegen 
szellemen élősködő tudományt ós irodalmat ön-
állóvá ós életerőssé tenni tűzte ki magasztos 
céljául. Ennek az új honfoglalásnak nagy esz-
méje a Bloch fogékony lelkét is megragadta és 
hitsorsosai megmagyarosításával ebből a nagy 
munkából akar ta kivenni a természetszerűleg reá 
váró részt. De mikor látta, hogy ez a nagy 
nemzeti ós kulturális misszió épen az érdekelt 
felekezet szűkkeblűsógén ós nemakarásán hajó-
törést szenved: lelke végleg meghasonlott hit-
feleivel, elfordult tőlük és hitfelekezetüktől ; ki-
ment Tübingába filozófiát ós protestáns theó-
lógiát hallgatni és az Ewald, Baur ós Beck 
tanítványának európai tudományosság színvona-
lára emelkedett lelke többé nem fért bele a 
zsidó szűkkeblűség keretébe. Itt 1843-ban böl-
csészettudorrá avattatott, azután pedig május 
28-án, Notzingen helységben kikeresztelkedett ós 
át tért a protestantizmusra. 

Tübingában ismerkedett ós barátkozott meg 
Ballagi Mórunk Szókács Józseffel, a később pesti 
luth. pappal és szuperintendenssel, a kivel egész 
haláláig a legbensőbb barátságban ólt. A két 
erős lélek már itt Tübingában sok nemes egy-
házi ós irodalmi eszmét cserélt, sok szép tervet 
szőtt a végből, hogy miként a nemzet nagy nap-
számosai a politikai Magyarországot, ők a pro-

testáns Magyarországot és egyházat rázzák föl 
elalóltságából. 

Visszatérve hazájába, a már országszerte 
ismert fiatal tudós csakhamar tanári állást nyert 
a szarvasi luth. főgimnáziumban, melynek iro-
dalmi névvel bíró lelkes tanárához, Vajda Péter-
hez korábbi barátság fűzte. A két rokon lélek 
hamar megértette egymást. Tanári hivataluk mel-
lett a szarvasi tót nép megmagyarosítását tűz 
ték ki célul ós Vajdával szövetkezve, egymást 
felváltva tartották az első magyar prédikációkat 
a szarvasi ev. templomban. E munkájában érte 
Ballagit 1848-ban báró Eötvös József közokt. 
miniszter amaz értesítése, hogy pesti egyetemi 
tanárnak van kiszemelve; mire Ballagi a szar-
vasi tanárságáról leköszönt, de a szabadságharc 
kitörése miatt egyetemi tanárságát nem foglal-
hatta el, hanem mint a többi hű fia hazánknak, 
ő is kardot kötött s honvóclkapitányi ranggal, 
Görgey és Aulich mellett előbb táborkari, majd 
hadelnöki t i tkárként működött. Szabadságharcunk 
leveretóse után, mint notórius magyar és volt 
honvéd, tanári állásának elfoglalására csak két 
óv múlva nyert engedélyt ; a közbeeső idő alatt 
Kondoroson földet bérelt, mely vállalata oly jól 
ütött ki, hogy ez a bérlet képezte első alapját 
későbbi megvagyonosodásának. Ámde időköz-
ben, 1851-ben Kecskemétre is meghivatván theol. 
tanárnak, pár évig Kecskeméten, azután 1855-től 
1877-ig Pesten volt az újonan felállított theoló-
giai intézetnek nagynevű tanára. 

Pest re jutva, anyagi gondoktól menten, Bal-
lagi egész lélekkel keble régi eszményének, a 
magyar protestantizmus felvirágoztatásának szen-
telte életét. Itt újította föl barátságát Székács 
Józseffel, a pesti ev. lelkószszel; itt lett bizal-
masa a nagynevű Török Pálnak ós Gönczy Pál-
nak, a kikkel közösen először megszilárdítják a 
pesti protestáns főiskola akadémiai tanszakát, a 
theológiai intézetet, azután meg, 1859-től kezdve 
a gimnáziumi osztályokat állítják föl, lassanként, 
fokozatosan, jobbára önként vállalkozott taná-
rokkal, kik között az elsők egyike volt Ballagi 
Mór. A pesti főiskola anyagi ós jogi megerősí-
tésében Török Pálé az érdem oroszlánrésze ; ő 
gyűjt, szerez, védekezik és harcol a sokfelől ost-
romolt intézet érdekében. De a zsenge intéze-
tek szellemi megszilárdítására a theológián Bal-
lagi, a gimnáziumban Gönczy tett a legtöbbet. 
Ballagi a theol. intézet első rendes tanára, ő az 
új intézet fő-fő vonzó ereje, valóságos szemefé-
nye. Mert Ballagi csudálatos tanári temperamen-
tum volt. Tudása rengeteg tárházából csak úgy 
ömlöttek a súlyos, a tartalmas eszmék ; élénk 
szelleméből csak úgy sziporkáztak a szellemes 
reflexiók. Előadásainak értéke azonban nem abban 



állott hogy kész pozitív tanokat vésett hallga-
tói lelkébe, hanem abban, hogy széles látkört 
tárt föl előttük, hogy tájékozást nyújtott nekik 
a tudomány birodalmában s azután fel tudta kel-
teni bennük az öntevékenységet. Tanári műkö-
désének ez az eszméltetés ós öntevékenységre 
kapatás volt a legbecsesebb oldala. Másik vonzó 
ereje meg a tudomány ós a tanítványok iránt ér-
zett és tanúsított kifogyhatatlan szeretete. Olyan 
lelkes tanárt, minő Ballagi volt, ritkán szülnek 
az iclők. Oh jól emlékszem, a mint betegségtől 
kínozva kathedrá járá fölvánszorgott (ón már haj-
lott korában voltam tanítványa), szinte szánalom 
volt reá nézni — az első percben. De a mint 
belemelegedett előadásába, szemeiben kilobbant 
a lelkesedós tüze, görnyedt alakja kiegyenese-
dett, rekedtes hangja csudálatos csengést nyert 
s szent lelkesedését észrevétlenül úgy átöntötte 
hallgatóiba, hogy mi is az ő szent hevétől égtünk, 
mi is az ő eszmevilágába emelkedtünk. Való-
sággal szuggerálta a tanítványait ! És e mellett 
mennyire szerette ő k e t ! . . . Minden tanítványá-
ból egy-egy hithőst vagy tudományos apostolt 
akart nevelni, s emberszerető pedagógiája oly 
optimizmussal ítélt róluk, hogy a mint már Bak-
say megjegyezte, az osztályban a növendékek 
egyik fele mindig zseni volt a Ballagi szemé-
ben, a másik lele legalább is kiváló tehetség. 

Lelkes és érdekes tanári munkássága mellett 
kiváló irodalmi tevékenységgel is növelte egyéni 
súlyát ós öregbítette főiskolánk jó hírnevét. Műkö-
dése ezen a téren nemcsak jelentékeny, de sok 
tekintetben úttörő is. Pes t re költözésének mind-
jár t első esztendejében megindítja ós 18 évig 
szerkeszti a Protes táns Naptárt, ezt az igény-
telennek látszó, ele valóságban korszakos válla-
latot. Nem csupán kalendárium volt e naptár, 
hanem az önkényuralom által szétvert protestáns 
íróknak összegyűjtő helye, az erőszakosan elal-
tatott protestáns lelkiismeretnek irodalmi ébresz-
tője, a protestáns irodalom kikeletjének első fecs-
kéje. A naptár első évfolyamaiba egy Arany 
János, Tompa Mihály, Székács József, Révész Imre, 
Gyulai Pál, Szász Károly, Jókai Mór, Szilágyi 
Sándor,^Török Pál ós Gönczy Pál irta az evan-
géliumi hitet és a prot. öntudatot élesztő közle-
ményeket. Még kifejezettebben a vallásos építés 
szolgálatában állott a Házi Kincstár című családi 
lapja, melyet 1861-ben indított meg, s néhány 
évig magas irodalmi színvonalon tartva szer-
kesztett. 

Egyházi irodalmi működésének koronája 
azonban a Prot. Egyh. ós Iskolai Lap, melyet 
1888-ig szerkesztett és adott ki. Ez a lap Ballagi 
idejében, kivált az első tiz esztendőben eszme-
gyűjtő fókusa, szellemi iránytűje ós tudományos 

központja volt a magyarországi protestantizmus-
nak. Szerkesztője, a nagy eszmék e lelkes bajnoka, 
széles tudományosságával, bámulatos mozgékony-
ságával és a jobb erők megszólaltatásával a 
magyar protestantizmust úgy szólván egy csapásra 
bele vonta a nyugot Európát foglalkoztató eszme-
harcokba. Az idő rövidsége miatt nem bocsát-
kozhatom bele e Lap jelentőségének részletes 
feltűntetésébe ; de néhány fő vonásáról mégis 
meg kell emlékeznem. A Prot. Lap vezette ós 
jut ta t ta diadalra az 1859. évi hírhedt pátens ellen 
folytatott küzdelmet, melylyel a magyar protes-
tantizmus autonómiáját segített megmenteni. A 
hatvanas években a Prot. Lap és különösen 
ennek szerkesztője vívta meg, részint a megcson-
tosodott prot. orthodoxia, részint az ú j raébredt 
ul tramontanizmus ellen azt, a hatalmas polémiát, 
mely irodalmi becs tekintetében a XVII. század 
nagy polemikusaira emlékeztet. A Prot. Lap indí-
totta ós érlelte meg azt a theologiai irányt, mely-
ből a hetvenes években egyfelől a protestáns 
egylet theol. liberalizmusa született, másfelől ellen-
hatásként a jelenkori pozitív evangéliumi irány 
keletkezett. A Prot. Lap hasábjain születtek ós 
nyertek irodalmi érlelést ama belső egyházi intéz-
mények tervei, melyek későbbi zsinatjainkon az 
öt egyházkerület egyesítésében, az egyetemes 
konvent felállításában, az Erclélylyel való egyházi 
únióban, az egyházi közalapban, az országos 
lelkészi gyámintózetben stb. testet öltöttek. 

Az időszaki sajtóban kifejtett széles körű 
tevékenysége mellett Ballagi a szorosan vett tu-
dományos egyházi irodalmat is szorgalmasan 
művelte. 1856-ban Héber Nyelvtant ad ki tanít-
ványai s zámára ; 1862-ben Tájékozás a theologia 
mezejón című polémikus műve jelenik meg, 
melylyel nagy port ver föl a theológusok köré-
ben; 1865-ben Bibliai Tanulmányokat bocsát 
közre ; 1868-ban A népiskolai törvényjavaslatról 
ír nagyobb terjedelmű polémikus értekezést. 
Bibliafordításaiból, fájdalom, csak töredékek ke-
rültek nyilvánosságra; Prot. Tud. Szemle cimű 
theol. folyóirata a csekély pártolás miatt csak 
néhány évig (1869—1872) tar that ta fönn magát. 
E művek ós szerkesztések theol. jellemzésébe 
szintén nem bocsátkozhatom ; csak annyit emlí-
tek meg, hogy Ballagi, mólyen érezvén korának 
mélyreható harcát a hit és tudás között s a lel-
keknek e miatt való belső meghasonlásá t : azt 
a nagy célt tűzte theologiája elé, hogy a vallást 
kibékítse, összhangzásba hozza a modern művelt-
séggel. E merész kísérlet sikeréről vagy siker-
telenségéről nem itt a helye véleményt kockáz-
tatnom ; azt sem bírálhatom, vájjon ő ós elvtársai 
helyes utat követtek-e ebben az óriási erőfeszí-
téssel végzett munkában. De azt nem hallgat-



hatom el, hogy Ballagi itt is az a lelkes és esz-
ményekért hevülő férfiú volt, a kinek őt korábbi 
egyháztársadalmi és kulturális törekvéseiben 
ismertük ; az a hegeli filozófus, a ki hétköznapi-
ságba soha sem sülvedt s ha nagy terveivel 
dűlőre nem juthatott , vigasztalást lelt a [latin 
példaszóban : in magnis et voluisse sat est. (Nagy 
dolgokban az akarás is elég). 

Ámde Ballagi nem csupán az egyházi tudo-
mányok terén volt mester, hanem az úgyneve-
zett világi tudományok terén is az első rendű 
tudósok közé tartozott. Kiváló nyelvész volt. 
Nyelvészkedéssel kezdte tudományos pályáját, 
mikor 1840-ben szókét elfoglalta (»Nyelvószeti 
nyomozások«) a m. t. Akadémiában, ós nyelvé-
szeti kórdós volt tudományos hattyúdala a m. t. 
Akadémiában, mikor az úgynevezett orthológia 
túlzásai ellen fölemelte hatalmas szavát. És hozzá-
tehetjük, hogy Ballagi a nyelvészet terén arat ta 
a legkiválóbb irodalmi babérjait, e téren alkotta 
legmaradandóbb becsű műveit; e réven jutott 
be a m. t. Akadémiába, előbb levelező (1840), 
később rendes tagnak (1857) ; és szótáraiért 
részesült úgy a könyvkiadók, mint az Akadémia 
részéről (Fehórházy-jutalom, 1867.) jól megér-
demelt anyagi jutalomban. Nyelvészeti nagyszámú 
műveit itt nem sorolhatom elő ; csak egyet em-
lítek íöl, a Ballagi Német-szótárt, azt a nagybecsű 
iskolai segédkönyvet, melyet szóles e hazában 
minden művelt ember ismer ós széltében forgat. 

Tisztelt közönség ! Nem tudok addig meg-
válni Ballagi Mórnak drága emlékétől, míg pár 
szóval az egyéniségéről is meg nem emlékezem. 
A jó szív, az emberszeretet volt jellemének alap-
vonása. Neki, a kinek gyermek- és ifjúkorában 
a szenvedéseknek oly kemény iskoláját kellett 
végig járnia, mikor sorsa jobbra fordult, szive 
az emberszeretetnek folyton buzgó kútforrása 
lett. Nemcsak tanártársai t szerette, a kikkel 
32 évi tanárkodása alatt soha még csak komoly 
szóváltása sem volt, s a kik előtt szíve, háza és 
asztala mindig nyitva volt ; nemcsak tanítványai-
val éreztette szíve ós szívessége jótékony melegét, 
az iskolában épúgy, mint asztalánál, hova őket 
gyakran meg-meghívta : hanem Ballagi minden-
kit a keblére igyekezett ölelni, a kit nélkülözni 
ós szenvedni látott. Hány szegény ember talált 
bajában segítséget és vigasztalást ő nála ; hány 
tehetséges ifjút látott el útbaigazítással, bátorí-
tással ; hány szegény embert segített kenyérhez, 
álláshoz szíves ajánlásával! Lapjában állandó 
rovatott tartott az »Adakozás«-nak, s a jótékony 
célokra nemcsak szorgalmasan gyűjtött, hanem 
maga is bőkezűleg adakozott. Csak az országos 
prot. árvaházra közel 25 ezer frtot gyűjtött a 
Lapjában, az alatt a 30 év alatt, a míg szer-

kesztette. És mennyire szívén viselte ennek az 
intézetnek a sorsá t ! Igazgató választmányának 
kezdettől végig egyik legtevékenyebb tagja, né-
hány éven át elnöke s tanügyi bizottságának 
élete végéig fáradhatat lan elnöke volt. Neve 
nemcsak az árvaházi jóltevők márványtábláján 
van arany betűkkel bevésve, de talán még ma 
raclandóbban be van írva az akkori árvanemze-
dék szivébe. 

íme néhány vonásban föltüntetve Ballagi 
Mór áldásban és tanulságokban gazdag nyilvános 
élete ós működése. Magános életének ismerteté-
sére nem terjeszkedem ki. Itt jelenlevő gyer-
mekeire és unokáira kivatkozva csak annyit 
mondok róla, hogy Ballaginál jobb s gondosabb 
családapát keveset lehetett látni. Gyermekeit 
nemcsak példás atyai szeretettel ós kiváló gon-
dossággal nevelte, hanem bölcs takarékossággal 
arról is gondoskodott, hogy övéi az anyagiak-
ban se lássanak szükséget. 

Tisztelt közönség ! Azt hiszem az ón hal-
vány vázolásomból is kidomborulnak ama főbb 
tanulságok, melyeket Ballagi Mór eszmedús élete 
fölmutat. Az első és legfőbb tanulság nektek 
szol, kedves tanuló ifjúság, gimnazisták és theo-
lógusok, kik élő példában láthatjátok, mit tehet, 
mily akadályokon törhet át a vasszorgalom és 
ernyedetlen kitartás. Ballagi élete a szorgalom-
nak ós kitartásnak klasszikus példája. A másik 
nagy tanulság hozzánk szól, tanárokhoz, az ő 
utódaihoz, ós azt példázza, hogy az olthatatlan 
tudományszomj ós a fáradhatatlan munkásság 
mennyi áldást szül a tanári tanszéken, a sajtó-
ban és a társadalmi életben. Ballaginak a tudo-
mányszeretet ós a lankadatlan munka volt az 
életeleme. Harmadik intő szó e főiskola kor-
mányzóihoz szól s az hangozta t ja : szeressétek 
az iskolát és annak tanuló ifjúságát. És mi mind-
nyájan, ha az élet küzdemeiben lankadni érez-
zük e rőnke t : gondoljunk Ballagi Mórra, ki »mint a 
Mózes csipkebokra örökké tűzben égett s lángja 
hevéből soha nem veszítve, mindig és minde-
nütt^ csak 'gyúj to t t .« Ha tettekre, alkotásokra 
lesz szükség, tekintsünk arra a soha el nem 
fáradó, mindig lázas tevékenységű fórfiúra, a ki 
mindig első vetette kezét a munkára s legutolsó 
hagyta el a munkatért . Ha kicsinyes okokból 
akarnánk ítéletet mondani emberek vagy ese-
mények fölött, gondoljunk ar ra a fenkölt lelkű 
keresztyén filozófusra, a ki mindent elvi magas-
latról tudott tekinteni ós minden méltatlanságot 
és bántalmat megtudott bocsátani. Ha egyhá-
zunk jogai megtámadtatnának, állítsuk lelkünk 
elé azt a rettenthetlen harcost: a ki a seregek 
Urának Istenének nevében szembe mert szállni 
a jogtipró hatalommal s merészen szórta ellene 



lángoló haza- és egyházszeretete öldöklő dárdáit. 
S ha az emberszeretet nyájas, szivélyes, kifogy-
hatatlan türelmű apostolára van szükségünk : 
új í tsuk fel annak a jó embernek a példáját, a 
ki olyan sok jót tudott tenni, mert nagyon tudott 
szeretni. 

Es mindezek elgondolására forduljon buzgó 
hálára a szivünk az élet és gondviselés Urához, 
hogy nekünk, ennek a főiskolának oly halhatat-
lan emlékű férfiakat adott, a kik »sokakat vit-
tek az igazságra s ezért miként a csillagok, örökké 
fénylenek 

Szőts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 
A gyöngetehetségűek iskolája. 

A fővárosi tanács a mult hónap végén egy kultusz-
miniszteri leiratot tárgyalt, a mely arra hívja fél a város 
közönségét, hogy adjon helyiségeket a gyöngetehetségü 
gyermekekek tanítására ; tanítókról majd gondoskodik a 
miniszter, áttevén ez iskolába néhány, e célra kiképzett 
tanítót a hülyék iskolájából. Leiratát indokolta a minisz-
ter azzal, hogy a fővárosi tanfelügyelő által beszolgálta-
tott statisztika szerint 1462 oly gyermek jár a főváros 
iskoláiba, a kiket gyöngetehetségűeknek lehet minősíteni, 
s a kik. a többiekkel nem tudván lépést tartani, hátrál-
tatják a tanítást s kárára szolgálnak a tanulásra képesek-
nek is. Hogy a tanítás sikerének e gátló akadályát elhá-
rítsa, három osztályt szándékozik szervezni a miniszter 
a gyöngetehetségü gyermekek számára; egyet Budán, 
kettőt pedig Pesten. A tanács a leiratot kiadta az iskola-
székeknek véleményezés végett. 

A miniszternek fent vázolt terve közoktatási, általá-
nos pedagógiai, morális és társadalmi kérdéseket és érde-
keket érint, — tehát egészében véve nagy fontosságú 
és megérdemli, hogy azzal közelebbről foglalkozzunk. 

Közoktatási kérdéseket érint legelső sorban, mert 
egyfelől azt akarná meggátolni, hogy a gyönge tehetségű 
tanulók miatt az éptehetségűek haladása meg ne aka-
dálvoztassék; — másfelől pedig arra irányulna, hogy a 
többi gyermekekkel együtt haladni s az azok által tanu-
landó ismeretmennyiséget elsajátítani nem tudó gyenge-
tehetségüeket is a lehetőségig kiképezze. 

A terv így magában, theóriában nem hangzik roszul 
s úgy tetszik, hogy a humanizmus szép elvei képezik 
alapjait. De vájjon úgy van-e valóban? — Vájjon a praxis-
ban megvalósítható-e, s ha megvalósítható, eléri-e célját 
s általános pedagógiai, morális és társadalmi szempontból 
helyeselhető-e? Lássuk csak közelebbről. 

A hivatalos statisztika a főváros elemi iskolás gyer-
mekei közül 1462-őt minősít gyöngetehetségűnek. Horri-
bilis szám; de vájjon reális-e? Kik minősítették a gyer-
mekeket gyönge tehetségűeknek? Magok a tanítók. Mi 
alapon? Mert nem tudtak a többiekkel lépést tartani s 
osztályzatuk elégtelen volt. Sajnálatos dolog ugyan s épen 
a főváros alsó néposztályai körében, hogy a gyermekek 
nevelésével vajmi keveset törődnek s a gyermekekkel már 
csecsemő koruktól kezdve itatott pálinka és egyéb szeszes 
italok rombolólag hatnak a lelki erőkre, de — tisztelet, 
becsület a fővárosi tanító testületeknek — mégis kétségbe 
kell vonnunk, hogy a gyengetehetségüeknek, általuk kitün-
tetett elrettentő száma való volna. A minősítésnél az elért 

eredmény, a kalkulus volt minden bizonnyal az irányadó, 
s a minősítők magok a tanítók voltak. De elfogadható-e 
a kalkulus minősítési alapnak s magok a tanítók minő-
sítőknek ? — Nézetem szerint nem. Nem, mert a tanítás 
sikertelenségét nemcsak a tehetségtelenség hordozza, ha-
nem sok egyéb, a gyermeken kivül eső körülmények is. 
Ilyenek a családi nevelés és ellenőrzés hiánya, a rosz 
környezet, a testi betegségek, s hozzá tehetjük még: a 
tanítók türelmetlensége és a tanításhoz nem értése. S 
nem fogadhatók el minősítőknek a tanítók, mert a tapasz-
talás szerint ritka tanító az, a melyik elfogult ne volna 
roszul tanuló növendékével szemben. A lelki tehetség 
vagy tehetetlenség megítélése nem is oly kicsiny fontos-
ságú s egyszerű dolog, a melyben akármelyik tanító, 
még ha elfogulatlan is, könnyedén dönthetne. A lelki erők 
élettana a legnagyobb részben ismeretlen még a legtudó-
sabb pszihológusok előtt is, s hogy a lélek állapotának 
egyik-másik kérdésében véleményt mondhassanak, nekik 
is hosszas és lelkiismeretes tanulmányozásra van szüksé-
gük S hogy mindennek dacára az ő Ítéletük is mennyire 
divergál s hányszor bakot lő, sokszor szomorú mosoly-
lval olvashatjuk és tapasztalhatjuk. Ha hát pszihiatereink 
csak a lélek némely irányban való abnormitásának kér-
déseiben is ennyire ingadozók és tévedhetők. akkor a 
lélek egészéről, összes erőiről kimondandó ítélet lehet-e 
oly könnyű, hogy azt csupán a tanítókra bízhatjuk? Hiszen 
a lélek erőinek fejlődése erősödése oly titok, a mely-
nek mélységeibe az eime még behatolni nem tudott. Hány 
eset van arra, hogy a tanulópálya kezdetén tehetség-
telennek látszó gyermekek később meglepő értelmet s 
tehetséget mutatnak fel s válnak az életben kiváló em-
berekké, — s viszont hány és hány eset van, hogy az 
iskola alsó osztályaiban zseniknek minősítettek később 
teljesen aláhanyatlanak tehetségben, szorgalomban, s az 
életbe lépve csak vegetálnak, vagy teljesen el is züllenek! 
Ki fejthetné meg ezeket a nagy ellentéteket? Csak az, a 
ki a lélek erőit, tehetséged, a szellemi erők fejlődésének 
vagy hanyatlásának titkos törvényeit oly világosan ismerné, 
mint egy kitűnő boncoló orvos a test minden részeit. De 
van-e ilyen ember általában? Bizony nincs, s így tehát 
a tanítókról sem tételezhetjük fel, hogy ők a lelki erők 
titkai felől teljesen tisztában lehetnének és olyan ítéletet 
hozhatnának, a mely csalódhatatlan. 

Igen kényes és bonyolult dolog levén tehát a lélek 
erői felett kimondandó ítélet, részemről abban a meg-
győződésben vagyok, hogy a gvengetehetségűek kiváloga-
tása lehetetlen, s lehetetlen lesz akkor is, ha a tanító-
testületek mellé oda állítják még a tiszti orvosokat is. 
De feltéve, de meg van engedve, hogy ez lehetséges 
volna, vizsgáljuk meg a kérdést egyéb szempontokból is. 
Lássuk, eléri-e közoktatási célját ? 

A gyengetehetségűek iskolájának tantervét még nem 
ismerjük ugyan, de itt csak két dolog lehetséges; vagy 
ugyanannyit taníttatni, a mennyit a tehetségesekkel, vagy 
pedig kevesebbet. Az első esetben célját nem érhetné el 
az iskola, mert hiszen ha a kiszabott, ismeretmennyiséget 
nem voltak képesek elsajátítani ezek a gyermekek a rendes 
iskolában : nem fogják elsajátíthatni a számukra szerve-
zendő speciális iskolában sem.. Ha pedig kevesebbet kí-
vánnak tőlük, akkor ezzel a kevesebbel a rendes iskolá-
ban is megelégedhetnének, s így ismét csak céltalan és 
felesleges a külön iskolák szervezése. 

A kérdés azonban nem a megvalósíthatáson és a 
közoktatási cél elérhetésén dől el, hanem azokon az álta-
lános pedagógiai, morális és társadalmi szempontokon, a 
melyeket érint s a melyeket figyelmen kivül hagyni nem 
szabad. 



A gyöngete hetségűeket külön akarja a tervezet vá-
lasztatni a tehetségesektől s külön taníttatni. Helyes pe-
dagógiai elv-e ez, s morális szempontból jó hatása lesz-e 
ennek ? Véleményem szerint nem. Az igaz, hogy a nem 
tanuló vagy tanulni nem képes gyermekek lassúbbá teszik 
a tehetségesek és szorgalmasok haladását és sokszor le 
vonnak a vizsga külső fényességéből; de ezért én a rosz 
tanulókat a jóktól elkülöníteni mégsem tartom helyesnek 
és megengedhetőnek. Vájjon akkor lehet-e jobban remény-
ség a rosz tanulók előhaladására, ha hozzájuk hasonló 
roszakkal vagy butákkal csapjuk őket össze, vagy akkor, 
ha meghagyjuk a jók között? Kétségtelenül inkább az 
utóbbi esetben; mert a rosz, vagy a buta tanuló a hozzá 
hasonlóra ösztönzőleg, bátorítólag bizony nem hat, — a 
nemes verseny közöttük ugyan ki nem fejlődik; — míg 
ellenben ez inkább megtörténhetik ott, a hol jó tehetsé-
güek és szorgalmasak együtt vannak a hanyagokkal és 
a gyengébb tehetségűekkel. 

A különválasztás elvét ma már feladják Német-
országon is; a hol ilyen iskolákat szerveztek; de feladják 
fokozatosan mindazon téreken is, a hol a léleknek abnor-
misságát kívánják gyógyítani,— s már belátják az elme-
orvosok, hogy a nem dühöngő és nem közveszélyes őrül-
teket könnyebben lehet gyógyítani, ha ép elméjű emberek 
társaságában ápolják, mintha az őrültek közé zárják, a 
hol orvosukon s ápolójukon kivül mind olyanok veszik őket 
körül, a kiktől elhomályosult lelkök megvilágíttatást, épü-
lést nem nyerhet. Sőt Amerikában kísérletet és pedig 
sikeres kísérletet tettek az elitélt. bűnösöknek becsületes 
családok körébe való internálásával is. Külföldön belátták 
már azt, hogy a jó környezetnek nagyobb gyógyító és 
javító hatása van, mint a tudós mesterkedéseknek, s íme 
nálunk meg épen az ellenkezőjét kívánják követni némely, 
mindig újítani vágyó pedagógusok. (Nem a minisztert 
értjük ezek alatt, hanem azokat, a kiknek az eszében 
először felvetődött a gyönge tehetségűek iskolájának a gon-
dolata). 

Általános pedagógiai szempontból nem helyeselhető 
tehát ez a terv, ha pedig morális hatásait is tekintetbe 
veszszük, akkor meg épen kárhoztatandó. Mert mi hatása 
lesz ezeknek az iskoláknak morális szempontból ? Azokban 
a szerencsétlen gyermekekben, a kiket ezekbe az isko-
lákba kiválogatnak, el fogja ölni a még meglevő tehet-
séget, a talán még különben feltámadható szorgalmat, 
legfőképen pedig az önbizalmat, a mely pedig legfonto-
sabb alapja az előhaladásnak. A kivel folyton úgy bánnak, 
mint őrülttel: előbb-utóbb belekergetik az őrültségbe; 
a kikkel pedig úgy bánnak folytonosan, mint butákkal és 
hülyékkel: előbb utóbb azokká is fogják fejleszteni őket. 
A ki mindig csak azt hallja, hogy ő gyenge tehetségű és 
tudja, hogy a buták iskolájába jár, mégha különben volna 
is tehetsége, ez a tudat lerontja lelkében az önbizalom 
morális erejét; elhiszi magáról, hogy csakugyan nem képes 
semmire, s nemcsak hogy az iskolában nem fog fényes 
eredményt felmutatni, hanem az életbe lépve sem mer 
hozzáfogni semmihez s csak mint a társadalom páriája, 
jó, ha nem mint ellensége fogja leélni az életet. 

S végül, ha társadalmi szempontból ítéljük meg a 
tervet, akkor is el kell azt Ítélnünk. Számoltak-e azzal 
a tervezők, hogy mi lesz a sorsuk a társadalomban a 
gyengetehetségű iskolából kikerülteknek? Bajosan. Pedig 
ezzel is le kell számolni. Az előbb már mondottam, hogy 
ezek az iskolák mily káros hatást hozhatnak létre az 
egyéni önbizalomban; de nem csekélyebb az a kár, a mit 
létre fognak hozni az ilyen iskolákból kikertiltekkel szem-
ben a társadalmi közbizalomban. A ki fegyházból vagy 
az őrültek házából került ki, bizony nem nagy bizalom-

mal fogadja azt a társadalom s előítéletével igen sokszor 
visszasülyeszti a meggyógyult lelket előbbi, abnormis álla-
potába. Hát vájjon nem ez lesz-e az eset a gyengetehet-
ségüek iskolájából kikerüllekkel ? Vájjon bizalommal fogják 
azt fogadni a közép és a felső iskolákban s az életben? 
Lehet az a bizonyítvány, a mit a gyengethetségüek isko-
lájábán nyert, akármilyen szép, csak rajta fog maradni 
az a szégyen folt, hogy a buták vagy a hülyék iskolájá-
ban tanult s ennek réme, gúnya s a bizalmatlanság kisérni 
fogja tanulói pályáján s az egész életen át. Az ilyen 
iskolából kikerült gyermeket, ha mesterségre megy, gúnyolni, 
üldözni fogják társai, semmire sem alkalmasnak fogja 
tekinteni mestere vagy munkaadója, s mi lesz az eredmény? 
Becsületes munkát nem találva, mindenek által günyoltatva 
és elhagyatva lehet-e más belőle mint elzüllött koldús, 
vagy gonosztevő? 

Mindezeket tekintetbe véve éltévesztettnek és a napi 
rendről leveendőnek tartom a gvöngetehetségűek iskolájá-
nak tervét. Nem hunyok ugyan szemet azok előtt a fogyat-
kozások előtt, a melyekben népiskolai oktatásunk szenved 
és épen különösen a fővárosban ; de azoknak okai nem 
a gyermekek gyönge tehetségében rejlenek, hanem egye-
bütt, s az orvoslást is nem a gyengetehetségűek iskolá-
jának felállításában kellene keresni, hanem másban. Hogy 
mik ezek az okok s miben kellene keresni az orvoslást, 
— azt majd egy külön cikkben mondom el. 
(Folyt, köv.) Szentmártoni. 

B E L F Ö L D . 

Javaslat az egyházak egyöntetű osztályo-
zása tárgyában. 

A »Tiszavidéki lelkészi kör« 1899, szept. hó 21-én, Darán tartott 
értekezletén, megbízásból előterjesztette : F. Varga Lajos. 

Igen tisztelt lelkészi értekezlet! A f. év május hó 8-án 
tartott lelkészi értekezletünk jegyzőkönyvének 10. számú 
határozata szerint azzal bízattam meg, hogy az egyhá-
zaknak egyöntetű szabályozása végett készítenék javas-
latot., mely ez őszi értekezletünk elé terjesztetvén, innen 
az egyházmegyei egyetemes s majdan a kerületi értekez-
let elé fog küldetni. 

E megbízatásnak előzményei vannak. Nevezetesen: 
lelkészi körünk 1897. nov. havában, Milotán tartott érte-
kezletéből egyházmegyénk útján arra kérte a főtisztelelü 
egyházkerületet (1898. szept. egyházmegyei közgyűlés 32. sz.) 
miszerint tegyen fölterjesztést a konventre az iránt, hogy 
a lelkészi állomások az egész magyarországi reformált 
egyház területén egyformán soroztassanak osztályokba és 
pedig 800 írtig a IV-ik, 1000 frtig a Ill-ik. 1600 frtig a 
Il-ik, 1500 frton felül az I-ső osztályba. A főtiszteletű 
egyházkerület azonban, 1898. nov. havi közgyűlése 301. 
számú határozatával a kért fölterjesztést egyszerűen 
mellőzte, azzal az okolással, hogy >egyházi törvényünk 
182. §-a az egyes egyházkerületek jogkörébe utalta az 
egyházak osztályozását*. 

E kerületi határozat hozatván szóba: jött ismét 
fölszínre az egyházak egyöntetű osztályozásának kérdése 
e mi lelkészi körünk istvándi-i értekezletén; és mert 
értekeztetünk — úgy emlékszem reá — a ridegen eluta-
sító kerületi végzést nem látta kellően megokoltnak csak 
a törvényre hivatkozással — s a mint később látni fog-
juk nem is egészen alaptalanul — elhatároztatott, hogy 
tüzetesebb indokolás kíséretében tétessék meg ismét a 
javaslat s terjesztessék tovább, most már nem a hivata-



los testületek, hanem előbb az egyházmegyei egyetemes, 
majd a kerületi egyházi értekezlet elé. 

Tisztelt értekezlet! A törvény 182. §-át tekintve a 
hivatolt egyházkerületi határozat csakugyan méltán utasí-
totta el egyházmegyénk e tárgyú fölterjesztését ; és ha én 
is csupán a törvény e §-át látnám, az iránta való föltét-
len tisztelet folytán azt kellene ajánlanom : hagyjunk föl 
a kérdés további taglalásával; a főtiszteletű kerület a leg-
felsőbb tekintélyre hivatkozott — a kérdés leveendő a 
napi rendről. De tisztelt értekezlet, én látok olyasmit is, 
a mi nincs, non sens, egyszerűen annál az oknál fogva, 
mert a főtiszteletű kerület nem cselekedte meg. Azért hát, 
a megtisztelő megbízásnak eleget teendő, én — valóban föl-
színen tartandónak óhajtván a kérdést, — igenis, foglalko-
zom vele s meg fogom tenni vonatkozó javaslatomat. 

Hogy tárgyunkban világosan lássunk, szükséges 
visszamenni a kérdés keletkezésének, az egyházak osztályo-
zásának a gyökeréig. Ez a gyökér a debreceni zsinat tala-
jába bocsátkozik — onnan nő ki. A debreceni zsinat a 
törvénykönyv 187. és 188. §§-aiban rendeli el az egyházak 
osztályba sorozását, eként: » . . . egyházkerületenként az 
egyházak, a papi jövedelem arányábán 4 osztályba soro-
z a n d ó k . . . az egyházak osztályozása iránti eljárást az 
egyházkerületek állapítják meg, az egyházmegyék meg-
hallgatásával. Az egyházkerületek, a lehető egyöntetű el-
járás eszközlése végett közlik egymással megállapodásai-
kat.* A törvény ezen rendelkezésének eleget teendő, a 
főtiszteletű egyházkerület, 1882. nov. havi közgyűlése 362. 
számú határozata értelmében kiadott »Utasítás« folytán 
az egyházmegyék az 1883 ik évi áprilisi kerületi gyűlésre 
beterjesztették véleményes javaslataikat, s ezek ugyanezen 
kerületi gyűlés 40. számú határozatával egy küldöttség-
nek adattak ki. E bizottság, Kiss Áron elnöklete alatt az 
1883-ik évi szept. havi kerületi közgyűlésre terjesztette 
be munkálatát. A kerület eme közgyűlése 215. számú 
határozatával döntött az egyházak osztályozása kérdésé-
ben. A bizottság előterjesztésében azon kezdi, hogy: »az 
osztályozás megállapításánál mindenek előtt fölmerült azon 
kérdés, hogy tekintettel az egyházmegyék egymástól eltérő 
helyzetének, viszonyainak, s ezekből kifolyólag különösen 
az osztályozás alapjául szolgáló lelkészi fizetések mennyi-
ségének egyházmegyékként nagy különbségére, nem le-
hetne és nem kellene-e az egyházakat egyházmegyék 
szerint viszonylagosan osztályozni^? — vagy pedig a lel-
készi javadalmazás mennyisége tekintetében, egymáshoz 
közel álló egyházmegyék csoportosítása szerint, egyrész-
ről a legkisebb, másrészről a nagyobb lelkészi javadal-
mazással biró egyházmegyékben, külön-külön megfelelő 
osztályozást alkalmazni s ily módon azoknak e nemű 
érdekeit mintegy kielégíteni ? Miután azonban — folytatja 
a bizottsági előterjesztés — a törvény határozottan ren-
deli, hogy az egyházak a papi jövedelem arányában, 
egyházkerületenként 4 osztályba sorozandók, ez utasítás-
hoz képest a lelkészi javadalmazásoknak nem egyház-
megyék szerinti viszonylagos, hanem azoknak egyház-
kerületi általános arányát kellett alapul venni*. Ez elv 
szem előtt tartásával osztályozza aztán a küldöttség a 
kerületi egyházainkat, a következő jövedelmi fokozat 
szerint: 

I-ső osztályú egyház: 1200 frt s azon felüli jöve-
delemmel ; 

II-od osztályú egyház : 900—1200 forintnyi jöve-
delemmel ; 

III-ad osztályú egyház: 600—900 forintnyi jöve-
delemmel ; 

IV-ed osztályú egyház: 600 forintig való jövede-
lemmel. 

A kerületi közgyűlés ezt az osztályozást magáévá 
tette, azzal a megjegyzéssel, hogy : »bár egyes egyházmegyék 
részéről, melyeknek egyházai csekélyebb javadalommal, 
de annál fontosabb misszióval birnak, figyelemreméltó 
aggodalmak hozattak fel; mindazáltal a tényleges viszo-
nyokat lehetőleg tekintetbevevő küldöttségi javaslat, az 
egyházak osztályozására nézve egész terjedelmében elfo-
gadtatott és az egyházak osztályozása egyelőre, ideigle-
nesen megállapíttatott.* 

íme tehát a debreceni zsinat utáni szervezkedés 
alkalmával a törvény rendelkezésének eleget tett kerüle-
tünk, és pedig nem »az egyházmegyék szerinti viszony-
lagos, hanem azoknak egyházkerületi általános arányát 
véve alapul.* Hogy >a lehető egyöntetű eljárás eszköz-
lése végett* közölték-e az egyházkerületek egymással 
megállapodásaikat ? Arról nincs tudomásom. Denikve a 
mi egyházkerületünkben a fentebb bemutatott osztályo-
zása volt egyházainknak érvényben a második zsinati 
aera beálltáig. 

A második zsinat, az egyházi törvény 182. §-ában 
idevonatkozólag így intézkedik: »Az egyházak a lelkészi 
javadalom mértéke szerint négy osztályba soroztatnak. 
Ez osztályok határát mindenik egyházkerület, viszonyai 
szerint (az egész kerületre vagy egyes vidékenként) maga 
határozza meg. Az osztályozás 10 évenként állapíttatik 
meg. Időközben valamely egyháznak felsőbb vagy alsóbb 
osztályba sorozása, az egyházmegye indokolt javaslatára, 
az egyházkerületi közgyűlés által eszközölhető*. Látni 
való, hogy a mi a mi kerületünkben először csak az 
egyházak osztályozására kiküldött bizottság kebelében 
eszme gyanánt merült fel, t. i. hogy az egyházak osztá-
lyozása az egyházmegyék szerinti viszonylagos arány 
alapján történjék-e vagy nem? — azt a második zsinat 
fölvette a törvény szövegébe, szabad kezet adván a kerü-
leteknek, hogy az osztályozást a helyi viszonyok szerint 
az egész kerületre, vagy egyes vidékenként határozzák 
meg. Nyilván való, hogy az első zsinat inkább az egye-
temességet s ennek következményeként az egyöntetű-
ségét tartotta szem előtt,* míg a második már a hiúság-
ból élősködő partikularizmust dédelgette s a kívánatosabb 
egyöntetűség helyett a deformáció nyitott kaput. Vilá-
gos ez abból is, hogy a kerületek közötti »egyöntetű el-
járás eszközlését* még csak nem is említi, mint a deb-
receni zsinat, nem hogy kötelezővé tenné. 

De nézzük tovább. Mi lett volna a teendő a második 
zsinati aera beálltával ? . . Az, hogy a kerületek s ezek 
között a mienk is, az egyházak osztályozását revideálják 
s a törvény rendelkezése szerint vigyék keresztül. Megtör-
tént-e ez ? Tudtommal s a rendelkezéseimre álló források 
bizonysága szerint: nem. Igaz, való, hogy a második 
zsinati aera beálltával az egyházkerület 1894, ápril havá-
ban tartott közgyűlésének 187 sz. határozatával kibocsá-
tott »Utasítás* többek közt kimondja, hogy: »a 182. stb. 
§-okban foglal meghagyásoknak hogy eleget tehessen az 
egyházkerületi közgyűlés: felhivatnak az egyházmegyék 
esperesei, az egyházak osztályozásáról a kimutatást beter-
jeszteni stb*. A mi egyházmegyénk 1894 szept. 6—7 nap-
jain tartott közgyűlésében — előbb meg már küldöttsé-
gileg — foglalkozott az egyházak osztályozásával; a fize-
tés mennyiségének megállapíthatása végett a terményegy-
ség árait 10 évre kiható kötelezettséggel meg is állapította; 
az egyházak valóságos osztályba sorozását azonban nem 
eszközölte. Azért pedig, mert épen ez időben volt szük-
séges a konvent által — tegyük hozzá: az egyházak. 

* Ez volt hozzá, mint »unizáló« zsinathoz egyedül méltó. 
F. r L. 



egyházmegyék és kerületek minden legkisebb tájékoztatása 
nélkül — kiadott, az egyházak anyagi ügyeit, belhivatal-
noki fizetéseket, fizetési aránykulcsot feltüntető »Jelentő 
ívek* kitöltése ; s azzal az indokolássál, hogy a »Jelentő 
ívek* mellett egészen fölösleges a bizottsági munkálatok 
alapján megejtendő osztályozása az egyházaknak : utóbbi 
a valóságban keresztül nem vittetett, hanem csak a »Jelentő 
ívek* terjesztettek fól a kerületre, (illetőleg a konventre, 
utóbbi helyre mint később megtudtuk: az országos lelkészi 
gyámintézethez járulás arányának megállapíthatása, s a 
vallásügyi minisztériumnak —- a kongrua-törvény tervezet 
megszerkeszthetése céljából — tájékoztatása végett. 

Annyi bizonyos, hogy a »Jelentő ívek«-et minden 
egyházmegye fölterjesztette a kerületre, illetve a konventre: 
de az már — előttem legalább — nagyon kétséges, hogy 
az egyházak osztályozását a törvény értelmében revi-
deálták volna. Igaz, hogy a »Jelentő íveket* a kerületre 
fölterjesztő egyházmegyék lehettek abban a hiedelemben, 
a melyben a külön osztályozás szükségességét kétségbe 
vonók nálunk is voltak, hogy a kerület a »Jelentő ívek« 
alapján meg fogja ejteni az osztályozást; de a mint a dol-
gok jelen állása mutatja, föltevésükben ezek csalódtak; 
csalódtak pedig azért, mert a kerület semmit sem tett a 
törvény végrehajtására, az egyházak megfelelő osztályozá-
sára, épen úgy, mint nem tett eleget a törvény 189. §-ának, 
t. i. hogy a lelkészek minősítési osztályzatát megálla-
pítva, az egyházkerületi jegyzőkönyvben évről-évre nyilván-
tartsa. 

Mikor tehát a kerület, a mi egyházmegyénk szóban 
forgó fölterjesztésére a már ösmertetett, ridegen elutasító 
határazatot hozta, az egyh. törvény 182. §-ára hivatkoz-
ván: nekem úgy tetszik, hogy míg teljes ragaszkodását 
fejezte ki a törvény betűje iránt, nem gondolta át teljes 
mivoltában a mi egyházmegyénk fölterjesztését; mert 
ha átgondolja va la : észre kelle vennie, hogy a fölter-
jesztés in merítő nem alaptalanul foglalkozik az egyházak 
osztályozásának kérdésével, a mennyiben: 

í . nagy deformitás van e tekintetben, és 
2. nagy mulasztás történt e téren, és végre, mind-

ezeknek következményeként 
3. nem kismérvű a tájékozatlanság e tárgyban. 
A deformitás s ezzel együtt a tájékozatlanság abban 

nyilvánul, hogy: nem csupán kerületek és a kerületek egyhá-
zainak osztályozása között sok az eltérés , de még ugyan-
azon kerületben sem igazodhatni el egy könnyen : mely 
egyházak melyik osztályba tartoznak voltaképen és me-
lyikbe n e m ? 

Messzire nem kell mennünk a példáért. Itt van a 
szatmár-németi-i eset. Előttünk folyt le ; láttuk, hallottuk, 
mily erős vita támadt a fölött: első vagy másod osztályú-e 
Németi ? Tanúi voltunk annak a sajnálatos esetnek* hogy 
egyházmegyénk esperesének s kerületünk ősz püspökének 
tisztes személyét mint merészkedtek egyesek sárral dobálni 
az e kérdés körül kifejtett szennyes szó- és tollharcok 
folyamán. Hát nem óhajtandó, hogy az efféle sajnálatos 
események örökre lehetetlenné tétessenek ? . . Aztán ott 
van egy másik példa. A hódmezővásárhelyi egyház új 
lelkészi állomást kreál; javadalmát megszabja 1350 frt kész-
pénzben és 150 frt stóla értékben, a mi együtt: 1500 frt, 
és ime, ez a lelkészi állomás 2-od osztályúnak volt hir-
detve annak idejében, holott kerületünkben a köztudat 
szerint az 1200 frtos javadalmazású lelkészi állomás már 
első osztályú, s ennek betöltője számára csak nyug-
díjat 1200 frtot biztosít a kebelbeli nyugdíjintézet. 

* Két ftígyelmi eljárást vont maga után. F. V. L. 

Tisztelettel kérdésbe tehetjük már most : akár a 
szatmár-németi-i egyház osztályozása, akár a hódmező-
vásárhelyi új lelkészi állomásé: mikor, hol, ki által, mi 
alapon eszközöltetett? E kérdés teljesen jogosult; mert 
hogy a törvény rendelkezése szerint az egyházkerület ál-
tal eszközöltetett volna, arra nézve semmi írott emlék-
kel, bizonyságtétellel nem rendelkezünk. A törvény által 
engedett latitude: »a kerület helyi viszonyai szerint (az 
egész kerületre, vagy egyes vidékenként) határoztassék 
meg az egyházak osztályozása*: bőséges-bőven fel van 
használva az említett példáknál; de már arról, hogy »idő 
közben valamely egyháznak felsőbb vagy alsóbb osztályba 
sorozása, az egyházmegye indokolt javaslatára, az egy-
házkerületi közgyűlés által eszközölhető« : semminemű 
jelenséget nem mutatnak az említett és ezekhez hasonló 
egyházak példái. Szó a mi szó: a törvény rendelkezése 
nem hajtatott végre szabatosan, sem az életbeléptetés 
alkalmával, sem azóta. így állhatnak elő a németi-ihez 
hasonló sajnálatos események; így eshetik meg az, hogy 
egy 1500 frtos javadalmazású lelkészi állomás — a köz-
tudat ellenére — másodosztályúnak minősíttetik. 

Állítom azért, hogy ez a mai állapot nem felel meg 
az egységes, a törvényes rendnek; sőt nem felel meg a 
tiszta egyszerű ész józan követelményeinek sem. 

Az egységes magyarországi reformált egyház fo-
galmának legalább is az felelne meg, a mit a debre-
ceni zsinat legalizált, t. i. hogy a kerületekben lehetőleg 
egyöntetűen osztályoztassanak egyházaink, s ez az, a mit 
a mi egyházmegyénk fölterjesztésével elérni akar t ; a tör-
vényes rendnek pedig az felelne meg, ha hogy osztályoz-
tattak volna egyes egyházaink a kerületi közgyűlés által, 
s ez az osztályozás akár a kerületi, akár az egyházme-
gyék jegyzőkönyvei útján nyilváníttattatott volna s nyil-
vántartatnék, ha az időközi szükséghez képest pedig az egy-
házkerületi közgyűlés intézkedett volna. Az egyszerű ész 
józan követelményeinek viszont az felelne meg, ha soha 
egy szó vita sem esnék valamelyik egyház hanyad osz-
tályú mivolta fölött, hanem egyszerűen bárki megmond-
hatná, hogy : a debreceni egyházmegye ilyen s ilyen java-
dalmazású egyháza ez s ez osztályú, a békésbánátié, 
szatmárié stb. viszont ez s ez osztályú. 

Mindezeknek előrebocsátása után bátorkodom java-
solni a következőket: 

Tekintette) arra , hogy a magyarországi reformált 
keresztyén egyház fogalmának nem az felel meg, ha még 
egyházai osztályozásában is a szeparatizmus érvényesül, 
hanem ellenkezőleg az, ha az ugyanazon alkotmány sán-
cain belől élő egyházakra egyenlő szabályok alkalmaz-
tatnak; 

tekintettel arra, hogy a fenálló törvény rendelkezése 
egy-ugyanazon kerület, sőt egyházmegye területére sem 
alkalmazható ügy és a nélkül, hogy szembeötlő visszás-
ságok ne történnének egyházaink osztályozásánál; 

tekintettel arra, hogy az 1898. évi XIV. t.-c. alapján 
eszközölt lelkészi fizetések kiegészítése következtében a 
a lelkészi fizetések minimuma országszerte 800 frt leend ; 

tekintettel arra, hogy az egyház nagyközönségének 
is kívánatos teljes tájékozottsággal bírnia egyházaink mely 
osztályba tartozandósága. felől: 

indittassék mozgalom a végett, hogy felsőbb egyházi 
hatóságainkfxidamüködjenek, mikép az e törvény jelen-
leg érvényben álló 282. §-a az összeülendő zsinat által 
újjal helyettesíttessék ; e törvény §. tartalmazza a követ-
kező rendelkezést: »Az egyházak a lelkészi javadalom 
arányában négy osztályba tartozókul tekintetnek, és tpedig 
a 800 trtos javadalmat nyújtók a IV-ed. a ] 800—1200 
frtosok a III-ad, az 1200—1500-ig levők a II od, az 



1600 frton felüli javadalmasok az I-ső osztályba. A lel-
készi fizetéseket az egyházmegyék fölterjesztései alapján 
a kerületek megállapítják, a konventhez fölterjesztik, s a 
konvent, a 10 évenként kiadandó egyetemes névtárban 
közzététeti, s ez a hivatalos kiadmány minden irányban 
teljes hitelűnek ismerendő el.« 

Addig is pedig, míg ez törvényhozásilag eszközöl-
hető volna, kérettessék meg a főtiszteletü egyházkerület 
az iránt, hogy : 

1. az egyházak osztályozásánál tapasztalható visz-
szásságok, 

2. az egyházak mely osztályba tartozandóságánál 
felmerült kétségek megszüntetése, eloszlatása céljából rövid 
úton állapítsa meg egyházaink osztályát, s ez osztályt 
a kerületi névtár adatai közt tüntesse föl minden egyház 
után, mint ahogy újabban a szavazatok számát feltünteti. 

* * 
* 

A javaslat teljes egészében elfogadtatván, mint köz-
érdekű, minél szélesebb körben leendő megismertetés 
végett közrebocsáttatni határoztatott. 

Közli: Szatmáry Gáspár. 

Néhány szó a ref. lelkészek evang. özvegyei-
nek gyámintézeti segélyezése kérdéséhez.* 

A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konvent-
jének Budapesten, 1899. évi ápril 10—13. napjain tartott 
üléséről felvett jegyzőkönyvben, a 25. pontban olvasható 
bizottsági jelentés VII. 2. fejezetében, az orsz. ref. lel-
készi özvegy-árva gyámintézet végrehajtó bizottsága, véle-
ményt adva az ág. hitv. ev. nővel biró ref. lelkészeknek 
azon kérelmére vonatkozólag, hogy a konvent változtassa 
meg a gyámintézeti alapszabály 14. §-ának azon rendel-
kezését, melynél fogva csak ref. vallású özvegyek része-
sülhetnek a gyámintézet jótéteményében, — ezeket mondja: 
»Bizottságunk ezen kérelem elutasítását s az alapszabály 
ide vonatkozó rendelkezésének fenntartását kéri, annyival 
inkább, mert a testvér ág. ev. egyház egyetemes nyűg-
és gyámintézetének alapszabályában is világosan ki van 
fejezve, hogy csak ág. hitv. özvegyek részesíthetők rend-
szeres évi segélyben«. . . 

A valódi tényállás s ügyvivői tisztem erkölcsi parancs-
szavának engedve, ki kell nyilatkoztatnom, hogy az igen 
tisztelt végrehajtó-bizottságnak a magyarországi ág. hitv. 
ev. egyház egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendeletére 
vonatkozó, idézett állítása téves, mert a mi nyugdíjinté-
zetünk szervezetét magába foglaló szabályrendeletet sehol, 
sem világosan, sem nem-világosan nem mondja ki azt, 
hogy csak ág. hitv. ev. özvegyek részesíthetők rendszeres 
évi segélyben. 

E helyreigazítást alapítom az egyetemes nyugdíj-
intézeti szabályrendeletnek mindazon, nevezetesn 2., 17. és 
28. §-aira, melyek az özvegy jogigényéről szólnak, a nél-
kül pedig, hogy csak említenék is a hitvallást. Alapítom 
továbbá helyreigazító nyilatkozatomat a szabályrendelet 

* E helyreigazító sorokat, a melyeknek igazságát bizonyítják 
az ev. egyet, nyugdíjintézeti törvények, — ajánljuk a ref. egyet, 
konvent figyelmébe. Sserk. 

18. §-ára, mely azon eseteket sorolja elő, a mikor az özvegy 
elveszti az ellátási díjra való jogigényét. Ez esetek közé 
fel van véve az, hogy ha a nő az ág. hitv. ev. egyház-
ból hitéit; de e §. sem zárja ki azon özvegyet, a ki nem 
ág. hitv. evangélikus. Hogy pedig a szabályrendelet ezen §-ai a 
gyakorlatban is úgy értelmeztetnek, erre nézve döntő 
bizonyítékul szolgál a nyugdíjintézeti ügyrend 16. § a, 
mely az özvegyeknek az ellátási díjért intézendő folya-
modványa felszerelését szabályozván: csak arról kíván 
bizonyítványt, hogy az özvegy egyházilag megesketett 
törvényes neje volt-e férjének s hogy együttélt-e férjével 
ennek haláláig; ám az özvegy hitvallásáról nem kiván 
igazolványt. 

Ebből tehát épen ellenkezően az világos, hogy a 
magyarországi ág. hitv. ev. egyház egyetemes nyugdíj-
intézetének jótéteményében, mindez ideig, azon özvegy is 
részesülhet, a ki nem ág. hitv. evangelikus. 

Rimaszombat. Glauf Pál, 
egyet, nyugd. int. ügyvivő. 

A bihari ev. ref, egyházmegye közgyűlése. 
A bihari ev. ref. egyházmegye szeptember 29-én 

tartotta meg rendes őszi közgyűlését Nagy-Váradon, az 
egyházmegye központján. 

Szabó Károly esperes, szép megnyitó imája után, 
az egyházmegye nevében meleg köszönetet mondott Ritoók 
Zsigmond kir. táblai elnök, egyházmegyei gondnoknak a 
protestáns lapokban közzétett gyönyörű cikk-sorozatáért 
s általában azon apostoli buzgalomért, melyet a protes-
tantizmus emelésére minden alkalommal tanúsít. Mire 
Bitoók Zsigmond gondnok — ismert nagy szerénységével 
— azt jelentette ki, hogy »akkor sem érdemelnék köszö-
netet, ha kötelességemet egészen megtenném, s nagyon 
óhajtanám, hogy ezt elmondhassam«. 

Az esperesi jelentés, — mely egy félévről szól — 
érdekesen tűnteti fel az egyházmegyei mozgalmakat. Ör-
vendetes eseményül említi fel, hogy a lelkészi kar egy 
kitűnő taggal szaporodott, áttérvén hozzánk a nagyvá-
radi premontrei rend egyik jelesen képzett tagja: Kele-
men Ferenc, a kit, mint váradi ref. segédlelkészt az egy-
házmegye hivatalában most megerősített. 

Az egyházmegye 42 egyházból áll. Ennek területén 
a baptisták száma 324, a nazarénusoké 150, a felekezet-
nélkülieké 174. Nem vettek igénybe lelkészt az egyház-
megyében 10 temetésnél, 22 keresztelésnél, 15 esketés-
nél. A vadházasságok száma 181. A lelkek száma a 42 
egyházban 50,788. 

Tanköteles gyermek van 5699, a kik közül iskolába 
nem jár 590. Felekezeti iskolába jár 3567, államiba 442 
és községibe 1396 gyermek. Az igazolatlan mulasztások 
száma 29,000. 

Az egyházmegyei birói kar jeles taggal szaporodott 
Szunyogh Péter Biharmegye alispánjának világi tanács-
biróvá választásával. Az egyházmegyei könyvtárnok Sulyok 
István váradi egyik lelkész lett. 



A nagyváradi ref. leányinternátusban a mult évben 
26 növendék volt, s ezek közül egy római katholikus, a 
mi figyelemreméltó jelenség akkor, a midőn Váradon 
2 apácaszerzetnek van leánynevelő-intézete bentlakással, 
s midőn köztudomású, hogy a ref. leányinternátus erősen 
protestáns szellemben van vezetve. A növendékek közül 
kettő részesült kedvezményes ellátásban, s ezt elősegélte 
az a körülmény, hogy dr. Fráter Imre, Biharmegye köz-
kórházának igazgatója, az internátustól járó tiszteletdíjat 
visszaajándékozta. Az internátus igazgatóságába a hitbuz-
galmáról ismeretes Füredy Lászlóné űrnő — Biharmegye 
árvapénztárnokának neje — választatott be. Az interná-
tust a mult év folyamán főtiszteletű Kiss Áron püspök 
úr is meglátogatta s megelégedését és örömét fejezte ki 
a tapasztaltak felett. 

Az egyházmegye megalkotta a missziói lelkészek 
eljárására vonatkozó szabályrendeletet. Eddig hivatalosan 
— már 8 év óta — egy missziói lelkészi kör volt: a 
kőrös-nagy-révi, melyhez l ő község és 296 lélek tartozik 
a Sebes-Kőrös völgyén; most azonban szervezés alatt van 
a lessi missziói kör is. A misszióhoz tartozó hívek a fize-
tések alól fel vannak mentve. 

Az egyházmegyei gyűlésen élénk vitát idézett elő 
gróf Rhédey Stefániának az az alapítványa, a mely sze-
rint 2000 frtot adott a zsákai ref. egyháznak, azzal a kikö-
téssel, hogy az alapítvány kamatjáért tartozik a lelkész 
gróf Rhédey Jánosnak, a zsákai határon, egy pusztán levő 
sírjánál, a halálozási évforduló napján, a gyermekek éneke-
lése után imát mondani, beszédet tartani s a gyászszer-
tartást énekkel zárni be. Némelyek ebben a rendelkezésben 
a római katholikusoknál szokásos rekviemet látták felál-
lítva, a mikor a halottak nyugalmáért imádkozni kell, s 
ezt nem tartották összeegyeztethetőnek a protestáns hit-
elvekkel; azonban az egyházmegye tudomásul vette az 
alapítvány rendelkezését.* 

Örvendve vette tudomásul a közgyűlés, hogy a Sárrét 
egyik legnagyobb községe: Csökmő visszaállította feleke-
zeti iskoláit. 

A többi elintézett ügy kisebb jelentőségű levén, a 
helyszűke miatt azokat mellőzöm. 

K. Nagy Sándor. 
egyházmegyei tanácsbiró. 

Egyházfegyelmi szabály tervezet a gömöri 
ev. ref. egyázmegyében. 

(Folytatás.) 

12. §. A családi élet törvényei ellen vétők fegyel-
mezése. a) Szülék. Minden szüle köteles gyermekét, vagy 
gyermekeit, ha azok testileg, szellemileg épek, legalább 
18 éves korukig élelemmel, ruházással ellátni, neveltetésök-
ről gondoskodni, erkölcsi magaviseletükre felügyelni s azok 

* Bizony pedig kötelessége lett volna az egyházmegyei gyű-
lésnek felvilágosítani az alapítványtevőt a felől, hogy az ilyen rek-
viemek a mi egyházunkban nem engedhetők meg. Szerk. 

előtt jó példájukkal tündökölni. Testileg, vagy lelkileg 
nyomorék gyermekeikről a szülék holtuk napjáig gondos-
kodni tartoznak. Az ezen kötelességet nem teljesítő, vagy 
nem helyesen teljesítő szüle vagy szülék egyházi fegye-
lem alá vonandók s ha köztudomásúlag bebizonyulna, 
hogy valamely szüle elhanyagolja gyermekét s így azt 
gondatlansága, vagy roszakaratával elsikkasztani s magát 
a további ápolás és nevelés gondjaitól megszabadítani 
törekszik, így az is, a ki gyermekei hajtás, vagy gyermek-
sikkasztás bűnében vétkesnek állíttatik, presbitérium elé 
idéztetik, s ha a nyomozás folytán csakugyan vétkesnek 
találtatik, megbüntetés végett a gyülekezetnek bejelentetik, 
a mely a vétség súlyosságához képest az illetőt az úraszta-
lától egy-két alkalomra eltiltja, sőt javíthatatlanság esetén 
az egyházból is kirekeszti. Az egyházból való kirekesztés 
azonban végrehajtás előtt az egyházmegyei bíróságnak 
jelentendő be s csak ennek helyeslése esetén válik érvé-
nyessé. Ugyanezen eljárás alkalmazandó azon szülék ellen 
is, kik nyomorék s így munkaképtelen gyermekeikkel 
embertelenül bánnak, azok fentartásáról nem gondoskod-
nak; a mely szüle pedig gyermekét vagy roszra csábítja, 
vagy az előtt, akár tisztátalan beszéde, vagy korhely, 
dologtalan életmódja s annak megfelelő költekezése által 
rosz példát mutat, könnyelmüleg tékozolja a család 
anyagi és erkölcsi vagyonát, az, mint családvezetésre 
képtelen szüle, első ízben a presbitérium elé idézendő s 
megdorgáltatván, helyesebb életvezetésre, példásabb maga-
viseletre intendő, minek ha kivánt eredménye nem lenne, 
az újabban felmerült eset alkalmakor a presbitérium által 
a gyámhatóságnak bejelentendő s az illető hatóság felkérendő, 
hogy a kérdéses gyermekeket védelme alá fogván, a családi 
vagyont gyámhatósági megbízott kezelése alá adja. A 
mely szüle gyermeke, családfő családtagja keresztvízre 
küldését, konfirmáltatását, házassági szövetségre lépéskor 
az egyházi áldás kikérését, vagy haláleset alkalmával az 
egyházi szertartás szerint való temettetést elmulasztja, 
vagy attól vonakodik, mint a gyülekezet testének egész-
ségtelen tagja presbitérium elé idézendő s figyelmeztet-
vén családja becsülete és egyháztagsági kötelességeire, az 

• elkövetett mulasztás helyrehozására felszólítandó s ha 
ennek eleget tenni vonakodnék, a gyülekezetnek bejelen-
tetvén, az egyházból való kirekesztésre ajánltatik. b) A 
gyermekek. Minden (ép és egészséges) gyermek köteles 
tisztelettel, engedelmességgel és szeretettel viseltetni szülei 
iránt s köteles azokat elnyomorodásuk, vagy tehetetlen 
aggságuk esetén eltartani, ápolni s tisztességes eltakarítta-
tásukról gondoskodni. A mely ifjú, vagy hajadon, vő vagy 
meny megtagadja szülei, illetve ipa, napa iránt a köteles 
tiszteletet, az első izben két presbiter által otthon a szülék 
jelenlétében megintendő, ha ennek kivánt sikere nem 
lenne, azon esetben, ha a gyermek még nőtlen ifjú vagy 
hajadon, presbitérium elé idézendő s ott megdorgál-
tatván, tudomására hozandó, hogy ismétlés esetén még 
ha házassági szövetségre lépne is, tőle az egyházi áldás 
megmnatik; ha pedig már házasságban élők tanúsítanának 
tiszteletlenséget a szülék, illetve nagyszülék iránt, azon 
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esetben ezek első izben a presbitérium előtt meginten-
dők, végül pedig az egyházközségnek bejelentetvén, az 
ürasztalától egy-két alkalomra eltiltandók, s ha ez sem 
vezetne sikerhez, mint a polgári köztörvények ellen is 
vétők, a járásbíróságnak is bejelentendők. Ha a gyer-
mekek munkaképtelen szüleik eltartásáról gondoskodni nem 
akarnának, azon esetben többszöri sikertelen intés és 
dorgálás után a gyámhatóságnak további eljárás végett 
bejelentendők. Ugyanily eljárás követendő azon házastárs 
ellen is, ki nyomorékká és munkaképtelenné lett hitves-
társát elhagyja, vagy házától elhajtja, c) A testvérek egy-
mást szeretni, szükség esetén egymást segíteni s egymással 
jó békességben élni tartoznak, kik ezen kötelességüknek 
eleget nem tesznek, vagy a kik az apai örökség felosztása 
s más hasonló kérdések miatt egymással meghasonlanak 
s egymás iránt közdudomásülag gyűlölködéssel viseltetnek, 
a presbitériumnak, illetve a lelkésznek bejelentendők s 
első izben a lelkész és gondnok által, másod izben 
az egész presbitérium által a békés együttélésre intendők, 
minek ha kellő sikere nem lenne, további esetben jogában 
áll a presbitériumnak a gyűlölködő testvéreknek az 
ürasztalától való eltiltását a gyülekezetnek javaslatba 
hozni. Ugyanezen elvek alkalmazandók azon esetekben 
is, midőn após és vő vagy meny között támadna köz-
botrányt okozó összeütközés. A hibás férfi esetleg még 
az egyházi tisztség viselésétől is eltiltható, d) Gazdák, 
cselédek,, vagy ipari, kereskedelmi alkalmazottak. Cselédek, 
ipari és kereskedelmi segédek, alkalmazottak a magukra 
vállalt tisztet híven teljesíteni, uraik, gazdáik életét, vagyo-
nát, érdekeit, lelkiismeretesen védeni tartoznak. A ki 
akár a munkában, akár a rábízott, illetőleg a keze alatt 
és szeme előtt levő vagyon gondozásában gondatlannak, 
hütelennek, vagy épen enyves kezűnek találtatik, vagy a 
kezelése alatt álló állatokkal kíméletlenül bánik, azokat 
túlságosan terheli s botrányos módon üti, vagy a ki 
gazdájának nem engedelmeskedik, a kapott figyelmezteté-
seket rosz szívvel fogadja, sőt épen fenyegetődzik, vagy 
azt tettleg is bántalmazza; a polgári büntetésen kívül 
egyházfegyelmi büntetés alá is vonandó s az elkövetett 
vétség mérvéhez képest elnöki, vagy presbiteri megin- . 
téssel sújtandó, ismételt esetben, vagy a vétség súlyosabb 
volta esetén a gyülekezet által, a presbitérium ajánlatára 
az ürasztalától is eltiltandó. 

De viszont az urak és gazdák, iparosok, kereskedők 
is arra köteleztetnek, hogy cselédeik, vagy alkalmazot-
taikkal emberségesen bánjanak, azokat erejöket felülhaladó, 
egészségüket, életöket veszélyeztető, vagy a közerkölcsi-
ség szabályaiba ütköző munkára ne kényszerítsék, nekik 
a kialkudott bért és élelmet rendes időben, pontosan és 
elfogadható minőségben szolgáltassák ki, s még ha egyes 
esetekben dorgálják is őket, azok emberi méltóságát sértő, 
vagy megalázó szavakat ne használjanak. Legyenek velők 
szemben készek a megbocsátásra, általában tekintsék 
őket a család vagyonát védő és gyarapító családtagoknak, 
a kiknek az úr méltányos elbánásához mind isteni, mind 
emberi törvények szerint joguk van. Az ezen szabály 

ellen vétő urak és gazdák egyházi fegyelem alá vonandók, 
s a mulasztás, vagy vétség mérvéhez képest előbb a 
presbitérium elnöksége, majd az egész presbitérium jelen-
létében megintendok, s ha ez sem vezetne sikerhez, 
azon esetben az illető urak és gazdák minden egyházi 
tisztség viselésétől is eltilthatok. (Vége köv.) 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
A svájci lelkészek társulata aug. 28—30. napjain 

tartotta Genfben szokásos évi közgyűlését. A német sváj-
ciak kisebb, az állami és szabad egyháziak nagyobb 
számmal voltak képviselve. Martin Károly lelkész volt 
a gyűlés elnöke, ki bevezetésül érdekes és tanulságos 
történeti áttekintést nyújtott a genfi egyház utolsó 15 évi 
történetéről. Az első nagyobb előadást Martin genfi tanár 
tartotta »a protestantizmus íráselvének a bibliai theológiai 
kutatások által való átalakulásáról.« Felolvasó kimutatta, 
hogy az írás vallásos-erkölcsi tekintélyelve a bibliai 
theol. kutatások által, a melyek különben is csak a bib-
liai iratok kortörténeti jellegét érintik, lényegében nem 
módosult. Csakis az írásnak ú. n. juridikai-legislativ tekin-
télye változott. E nézetet lényegében véve a korreferens 
Fornerod lausannei tanár, Rilschl theológiájának a híve 
is osztotta. Mindketten hangsúlyozták, hogy az írás prot. 
tekintélye az élő Krisztuson s a benne megtestesült 
isteni kijelentésen alapul. Krisztus maga a mi tekin-
télyünk. — A gyűlés második napján Morei neuchateli 
tanár »a kultusz kérdésről* értekezett, ki Spitta értel-
mében, míg korreferense, Gaillard lelkész az óref. állás-
ponton védelmezte a kultusz kérdését. Az értekező abból 
indult ki, hogy a ref. istentisztelet egyszerűsége hova-tovább 
hiánynak bizonyul, mert hiányzanak abban azok az ele-
mek. a melyek az imádásra, az adorációra hangolják a 
hivőt. Istentiszteleteink — úgymond — inkább tanítások, 
mint »cultus Dei«, s templomainkból hiányzik a sanctis-
simum. A szónok inkább magára hívja föl a hallgatóság 
figyelmét, mintsem fölemelné azt az Istenhez. Kívánja 
tehát a kultusz reformálását, a ref. alapelvek nyomán, a 
lutheri liturgia értelmében. Közelebbről sürgeti az éneklés 
emelését, a prédikáció megszorítását, a liturgia kibőví-
tését, s az egyházi épületek reformálását a párisi »Port 
Royal* mintájára, s az ifjúságnak az adorációra való ne-
velését. — A korreferens ellenben a szokásos istentisztele-
teket védelmezte, és hivatkozott a liturgia reformálásával 
járó s Angliában máris erősen megnyilatkozó ritualisztikus 
veszélyekre. A gyűlésen a merev kálvini álláspont győzött 
a referens reformtörekvéseivel szemben, a melyekben 
pedig a ref. istentiszteletre vonatkozólag igen sok meg-
figyelésre és megszívlelésre való szempontok foglaltatnak. 
Bizony a mi ref. istentiszteletünk rendjére és külső lefo-
lyására is ráférne egy kis reform a hazai kálvinizmus 
szellemében és erejében. Van a liturgiában sok építő 
elem, a melyet a vallásos hivő kedélyre nézve a prédikáció 
soha sem pótolhat. A rrideg egyszerűség sokszor ártal-
mára van a vallásos bensőségteijes épülésnek. Pedig az 
épülés célja és feladata első sorban a prot. istentisztele-
teknek, a kálvini és lutheri templomokban egyaránt. Bizo-
nyos egyöntetűség sem ártana minékünk az istentisztele-
tek körében. Gondolkozzanak felette a mi lelkészi érte-
kezleteink. 

Két személyi hír vonta magára legújabban a német 



prot. sajtó figyelmét. Az egyik Holtzheuer weserlingeni 
szuperintendens-lelkésznek szász tartományegyházi második 
generálszuperintendenssé való kineveztetése, a másik Bosse 
porosz kultuszminiszternek visszalépése, illetve Studt west-
táliai főelnöknek miniszterré való kineveztetése. Holtzheuer 
több ízben elnöke volt az egyetemes zsinatnak, s egyik 
porosz képviselője a hires zsinati konferenciának. — A 
porosz egyházi életnek egyik legmarkánsabb alakja került 
e kinevezéssel az egyház kormányzat élére. Holtzheuer a 
szászegyház tartományon belül a merev lutheri felekeze-
ti es csoporzatnak a vezetője, az »Ev. K.-Ztg.« szerkesz-
tője és egy szünnapi kurzusnak a megteremője. Egyház-
politikailag az egyház nagyobb önállóságainak erős híve, 
s az utolsó egyetemes zsinatokon egyik legbuzgóbb híve 
és harcosa volt annak a mozgalomnak, a mely e zsinatok-
nak nagyobb befolyását kívánja biztosítani az államhata-
lommal szemben a theologiai tanszékpk betöltésénél. — 
Hogy miként egyeztethető össze e kinevezés a szász tarto-
mány-egyházban, a Beyschlag befolyása alatt álló ú. n. 
»evangéliumi középpárttal * azt majd a jövő fogja meg-
mutatni. — Studt, az új porosz kultuszminiszter eddigelé 
keveset szerepelt az egyházkormányzat terén. A prot. 
sajtó csak annyit tud róla, hogy mindössze kétszer tagja 
volt az egyetemes zsinatnak; pedig Poroszországban még 
igen sok egyházpolitikai kérdés vár megoldásra, s az új 
miniszternek Rómával szemben erős és határozott állás-
foglalásra van és lesz szüksége. 

Németország ifjú császára a minap Strassburgban, 
a császári palotában, Luthardt lapjának közlései szerint 
a következő felköszöntőt mondotta: »Mindenekelőtt az 
egyház nemes urainak, kiknek oly nagy befolyásuk van 
a népre, szivére kötném, hogy egész erejükkel s szemé-
lyük egész tekintélyével arról gondoskodjanak, hogy a 
korona iránt a tisztelet s a kormány iránt a bizalom a 
nép körében mindinkább megszilárduljon; — mert mai 
mozgalmas korunkban, a mikor a hitetlenség szelleme 
vonul végig az országon, az egyháznak egyetlen támasza 
és védelme a császári kéz s a nemes birodalom cimere.* 
— Az ifjú császár e kijelentésén többen megütköztek, s 
arra utaltak, hogy az egyháznak legfőbb védelme még is 
csak Krisztus és nem a császár. — Megnyugtatásukra 
azonban Luthardt, után megjegyezhetjük, hogy »az egyház 
nemes urai« alatt első sorban a római egyház urai és 
fejedelmei értendők, melv egyház mindenkoron kereste a 
világi karhatalmat. E tekintetben mellettünk szól az egy-
háztörténet, s különösen a római egyház helyzete és visel-
kedése Ausztriában. Nincs tehát okuk megütközniök ez 
»uraknak* a császár strassburgi felköszöntőjén. — Róma 
szereti a hatalmat, s a császár csak valót mondott akkor, 
a midőn ahhoz való viszonyukra emlékeztette a pápás 
köröket. 

Az áttérések Franciaországban ismét napirenden 
vannak. Azt olvassuk, hogy Cárrat dominikánus szerze-
tes, ki tekintélyes tanári állást foglalt el Páris egyik hír-
neves kollégiumában, a minap elhagyta rendét s a pro-
testantizmusra tért át. — A rend főnökéhez intézett nyilt 
levelében kilépését, illetve áttérését a következőleg indo-
kolta: »A mikor ezelőtt 14 évvel a dominikánusok rendébe 
léptem, menekülni akartam a világi papság általam meg-
utált renyhe és képmutató élete köréből. Egyúttal azt 
gondoltam, hogy abban a rendben, a melynek jeligéje a 
»veriias«, megtalálhatom az evangélium Krisztusát s főleg 
az őszinteséget. — Az élő Isten helyett azonban csak 
olyan fejedelemre akadtam, ki magáról az állítja, hogy 
Isten helyettese. Hogyan állhatnék ellen a fülbegyónás 
kételyeinek, mikor saját szememmel láttam, hogyan űzitek 
azt intézeteikben, tanítványaitok körében ? Hihetnek-e még 

Krisztus jelenlétében a szakramentumokban azok a papok, 
a kik anyagi érdekekből lépnek csupán az oltár elé, s az 
anyagi érdeket találtam mindenütt a ti rendetekben, még 
a nevelés isteni művében is. Ilyen tapasztalatra jutottam 
14 év alatt. Nem hittem többé a fülbegyónásban, sem a 
reális jelenlétben, sem annak az egyháznak csalhatatlan-
ságában, a melynek morálja mindig ki tud egyezkedni az 
éggel. E képmutató s hazug élettől elfáradva, családom 
körében pihenni vágytam. Megtagadtatott tőlem. De én 
még is elmentem, s most, miután szabad vagyok, az 
Isten fiainak szabadságát élvezem. Hogy mit hoz reám a 
jövő, nem tudom, de él bennem a hit, hogy az Isten el 
nem hágy engemet«. — Valóban, ez érdekes nyilt levélhez 
nem kell kommentár. Elárulja ez azt a szellemet, a kép-
mutatás ama szellemét, mely a pápista rendek körében 
lakozik. Reméljük azonban, hogy az evangéliumi szabad-
ság meg fogja nyitni a rendek kapuit is. 

A protestantizmus Spanyol osz ágban növekedőben 
van, úgy, hogy jelenleg 10 ezer protestáns él Spanyol-
országban, 120 gyülekezetben. A vallásszabadság törvénye 
dacára azonban máig is üldözik a protestánsokat. így 
elitéltek egy prot. papot azért, mivel nyilvánosan elteme-
tett egy protestáns leányt és pedig elitélték 5 napi fegy-
házra és 5-ször annyi pénzbüntetésre, mint a hány személy 
részt vett e temetésen. A legfelső bíróság azonban az íté-
letet feloldotta. Egy másik eset Sevillában történt, a hol 
a kormány meghagyta a prot. lelkésznek, hogy »Jézus 
szent szíve körmenete* alkalmával kápolnájának ajtaját 
zárva tartsa, s a mint ezt megtagadta, a kormány kar-
hatalommal zárta be a templom ajtaját. — Úgy látszik, 
Spanyolországban még mindig a pápás fanatizmus a 
vezérlő szellem, a mi pedig hogy mit eredményez, Spanyol-
országnak Cubában való tragikus szereplése szomorúan 
igazolja. 

XIII. Leó pápa ugyancsak bővelkedik az enevk-
likákban. A minap a brazíliai püspöki karhoz intézett 
egyef. Dicsérettel szól róluk, mint a kik megküzdve a 
klimatikus, hygienikus megélhetési és közbiztonsági viszo-
nyokkal s úgy szólván életükkel, bátran hirdetik a keresz-
tyén kultúrát, a humanizmust s az egyházi tant, és sok 
vértanúi vér hullatása árán megvetették alapját a brazí-
liai hierarchiának, s kiemeli, hogy »csakis az ezek által 
létesített kongregációk, nevelő és oktató intézetek, újabb 
és újabb missziók szervezése és munkálatai tették lehe-
tővé Brazília hierarchiájának növelését*. Mert hát a római 
egyháznál »a hierarchia* a fődolog, míg a »populus fide-
lis« Bellarmin szerint csak »appendix.« E végből különös 
figyelmükbe ajánlja »a szemináriumok, püspöki kollégiu-
mok és konviktusok létesítését s a kath. hírlapok és 
folyóiratok pártolását és előmozdítását*. A szép és helyes 
(értsd pápás) irodalmat kell >minden áron előmozdítani.* 
A világi államok közelében is serényen »gyakorolják az 
őket megillető jogokat* és pedig, >erélylyel, határozottság-
gal s a hitvalló bátorságával«. E célok eléréséhez igen 
hathatós eszközül ajánlja »az egyházmegyei kasszák fel-
állítását*, mert hát pénz nélkül, mint legfőbb térítési 
eszköz nélkül, a római propaganda sem boldogulhat, sőt 
»a tehetősebb polgári végrendeletek* sem kerülik ki a 
szent atya e világiakban is körültekintő figyelmét. Végül 
lelkes hangon szólítja fel az encyklika a brazíliai püspöki 
kart, a további kitartó munkásságra. — Mint látjuk, mozog 
minden téren a római propaganda és pénzzel és befolyás-
sal behálózza az egész földkerekséget. Nekünk is éberebb 
figyelemmel résen kell lennünk! 

A bibliai társulatok mult évi munkássága igen ör-
vendetes eredményű volt. így a hannoverai társulat mult 
évi bevétele 18,363, kiadása 20,081 márka. A hiányt az 



előző évek többlet bevételei pótolták. Az elmúlt évben 
1747 ú. n. esketési és 4685 teljes biblia kelt el. — A 
szászországi társulat a mult évben 31,966 bibliát, 10,166 
újtestámentámot és 312 zsoltárt, tehát mindössze 42,444 
szent iratot adott el az anyaország területén. A lipcsei 
luth. missziónak 480 bibliát, 130 újszövetséget és 50 zsol-
tárt engedett át díjtalanul, míg 2314 bibliát és 1442 
újszövetséget mérsékelt áron adott át. Különösen a kato-
nák és tengerészek körében kelt el a legtöbb példány. 
1898/99-ben meg 8273 régi szövegű, és 23,550 revideált 
szövegű bibliát, illetve 8273 újszövetséget nyomattak. A 
vend bibliáról a britt és külföldi bibliai társulat gondos-
kodott. Összes bevétele 109,492, kiadása 96,708 márka. 
A szász biblia társulatnak szánt mult évi húsvéti kollekta 
18,538 márkát eredményezett, bár Drezdában 400 márká-
val kevesebb jött be, mint az előző években. Ezeket 
olvasva, örül a lelkünk a biblia hódításán és örvendetes 
terjedésén. Örömünk annál nagyobb, mivel most már a 
legrövidebb idő múlva dr. Duka Tivadar buzgóságából 
a revideált teljes magyar bibliára is kilátásunk van. 

A liannoverai Magdolna-asylum 20 évi fenállása 
óta mindössze 588 leányt vett föl és mentett meg az 
életnek és a társadalomnak. Az utolsó évben 39 volt fel-
vehető, a legtöbben 15—20 éves korúak. A legtöbben 
közülök megesettek vagy prostituáltak voltak, néhányan 
pedig iszákosak. A mult évben elbocsátottak közül kettő 
férjhez ment, egy férjéhez tért vissza, 20 szolgálatba 
ment, hal visszaesett régi bajába. Bevétele 19,776, ki-
adása 20,051 márka. Valóban örvendetes, hogy az evan-
gélium megmentő és megtartó irgalma és könyörületes-
sége e téren is fölkeresi és megtalálja a maga szeretetművét! 
— De az evang. szeretetmüködésnek egyéb útjai is van-
nak. így a kis uachaui (Radeberg mellett) epileptikus 
intézed-e a mult évben 65 gyermeket, 39 leányt és 26 fiút 
vettek föl, kik itt — átlag 54 naponként — a leggon-
dosabb ápolásban és nevelésben részesültek. Egy ápoló 
és 9 nővér végzi a gondozás nehéz, fáradságos tisztét. 
Elvül ki van mondva, hogy csakis a javulhatók vehetők 
fel, bár ez alól is gyakran van kivétel, főleg ha a bete-
gek a többi gyermekekre nem veszélyesek. Az évi kiadás 
19 ezer márkára rúg, vagyis minden gyermek eltartása 
és ápolása 98 fillérbe kerül. Az évi járulékok 7023 márká-
ról 6644 márkára szállottak le. Az intézetnek vagyona, 
fekvőségeit is beleértve 120 ezer márka. Im így gondos-
kodnak a lelki szegényekről és nyomorultakról Német-
országban ! 

Dánia az elsők között szerepel azok között az orszá-
gok között, a melyek az örmény szeretetmunkásság terén 
kitűnnek. így az Í897. és 1898. években 77,000 koronát 
gyűjtött az agyonkínzott örmény keresztyének fölsegélyé-
sére. A dán sajtó a németnél is jobban rokonszenvezik 
a szerencsétlen örményekkel, és nincsenek ott oly nagy 
figyelemmel a török barátság érzékenykedéseire, mint p. o. 
Németországban. Legjobban buzgólkodik az örmény kér-
désben Hennings v. b. t. t. Kopenhágában. Ezeknek a 
német, angol és dán nagyobbmérvü segélyezéseknek tulaj-
donítható többi között, hogy p. o. legközelebb is 14 újabb 
gyermeket, szorongatott örmény családok sarjait, vettek 
föl a syriai árvaházba Jeruzsálemben. Ez árvaházban több 
mint 270 gyermek van elhelyezve, s még több gyer-
mek is útban van Jeruzsálem felé. De nagy vesztesége 
van a dán szeretettevékenységnek s általában a dán ev 
egyházias életnek Lujza királyné halálával. Méltán nevez-
ték őtet a kir. trón diakonisszájának. Élesértelmű figyelme, 
szilárd akarata kegyes érzülete és benső vallásossága sok 
jót tett Dániában s hatalma ellensúlyozása volt az ott is 
mozgolódó pápás propagandának. Élénk összeköttetésben 

állott a kaiserwerthi diakonisszaházzal. Német hercegnő 
volt, ki Luthardt lapja szerint meg érdemelné, hogy valaki 
áldó és áldott emlékét az utókorra is megörökítené. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

E G Y H Á Z . 

A budapesti prot. egyházak belmissziói érte-
kezletén, mely f. hó 16-án, este fél hét órakor fog meg-
tartani a ref. főgimnázium nagytermében, a megbeszé-
lendő tárgy » Az egyházi adóreform és az egyházi körök 
Budapesten* leend. Előadók lesznek dr. Kiss Károly, a 
pesti ref. egyház ügyésze és Bereczky Sándor evang. 
főgimnáziumi vallástanár. 

A dunamel léki ref. egyházkerület f. hó 23-án, 
d. u. 4 órakor tartandó egyházi értekezletének programmja a 
következő leend : 1. Közének. XXV. zs. 1. v. Szívemet 
hozzád emelem. 2. Előfohász. Tartja Bocsor Lajos k.-so-
mogvi esperes. 3. Jelentés az értekezletek működéséről. 
Szöts Farkas, theol. igazgató-tanár. 4. A szórványok vallá-
sos gondozása. Felolvassa Lévay Lajos, sárkeresztúri lel-
kész. 5 Egyesületek az egyház szolgálatában. Előadja 
Gergely Antal gy.-fogházi lelkész. 6. Jelentések, indít-
ványok. Előterjeszi Szöts Farkas, értekezleti titkár. 7. Köz-
ének. XC. zs. 1. v. Tebenned bíztunk. 8. Záróima. Tartja 
Szánthó János, pesti esperes. Az egyházi értekezletre az 
érdeklődő közönséget, különösen az egyházkerületi köz-
gyűlés és a budapesti egyház tagjait tisztelettel meghív-
ják : Szilassy Aladár, elnök, BaJcsay Sándor, alelnök, 
Szöts Farkas, titkár. 

Az ág. hitv. evang. egyház egyetemes köz-
gyűlése f. hó 18-án, d. e. 10 órakor fog megkezdődni 
Budapesten, a deáktéri evang. főgimnázium dísztermében. 
A gyűlést megelőzőleg, okt. 17-én, este 6 órakor előérte-
kezlet fog tartatni. 

Aljegyző választás . A belső-somogyi ref. egyház-
megye gyülekzeteinek nagy többsége Bóné Kálmán csur-
gói szolgabírót választotta meg egyházmegyei aljegyzővé. 

Püspöki látogatás . Antal Gábor dunántúli ref. 
püspök, Németh István, később Körmendy Sándor kísére-
tében a mult hónap 23—29. napjain az ősrégi egyház-
megye gyülekezetei közül Felső-Eört, Egyházas-Rádóczot, 
Terestyén-Szecsődőt, Körmendet és Öri-Szent-Pélert láto-
gatta meg. 

Lelkészválasztás. Az érendrédi ref. egyház Csu-
toros Albert debreceni segédlelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. — A püspökladányi ref. egyház, az Erőss Lajos 
távozása folytán megürült lelkészi állomást Kiss Ferenc 
földesi lelkészszel töltötte be. 

Lemondott egyházfelügyelő. Kaviár Dániel, a 
szarvasi ág. hitv. evang. egyház felügyelője lemondott 
állásáról A lemondás, ügy hírlik, összefüggésben van azzal 
az áldatlan belső harccal, a mely a szarvasi evang. egy-
házban az istentiszteletek nyelve felett kitört. Mi is meg-
emlékeztünk már róla, hogy Szarvason a tótosító irányzat 



nyerte el a vezérlő szerepet s a magyar nyelvű prédiká-
ciót, lehet mondani, teljesen kiszorította, a mennyiben a 
magyar nyelvű istentiszteletek idejét olyan korra tűzte ki, 
a mikor alig lehet remélni, hogy a közönség azt látogat-
hassa. Haviárt ez a dolog keserítette el annyira, hogy 
egyházfelügyelői állásáról lemondott. A lemondás nagy 
fájdalmára szolgál a magyar pártnak, mert Haviárban 
egyik leglelkesebb és legerősebb támogatóját veszíti el. 
Bizony szomorú dolog, hogy evang. testvéreink ily áldat-
lan harcokban emésztik egymást és szorítják le az egy-
házi élet teréről a legjóravalóbb embereiket. 

A reformáció e m l é k n a p j á n a skót misszió, Hold-
utcai iskolaháza nagytermében, este 7 órakor emlékün-
nepélyt tart, a melyen laterna magika segélyével a kül-
földi és a magyar reformáció nagy alakjainak képét fogja 
megjeleníteni. Az emlékünnepélyre 1 frtos és 30 kros 
jegyeket ad ki a misszió. Jegyek a skót iskola épületében 
kaphatók. A tiszta jövedelem a svábhegyi reformátusok 
építkezési alapjára fog fordíttatni. Az érdekes, tanulságos 
és nemes célzatú estélyt melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe és támogatásába. 

Egyházi aranykönyv. Lenk Lajos, soproni tégla-
gyáros, a medgyesi evang. egyház felügyelője, a ki hit-
buzgóságának és áldozatkészségének már oly sok jelét 
adta, a f. hó 1-én tartott lelkészavatás alkalmával 200 
koronát adott át Gyurátz Ferenc püspöknek, felhatal-
mazva őt arra, hogy ez összeget belátása szerint vala-
mely nemes egyházi célra fordítsa. A püspök a szép ado-
mányt a kőszegi kerületi felsőbb leányiskolában, a szegény 
leányok istápolására létesített »Erzsébet'! királyné-alap* tá-
mogatására fordította. A jókedvű adakozót szereti az Isten ! 

I S K O L A . 

A népiskolai tanítás uj terve. Az Országos 
Közoktatási Tanács október 3-án délelőtt, Beöthy Zsolt 
elnöklésével tartott ülésében a tanító-képzőintézeti tanterv 
revíziójának folytatólagos tárgyalásán kivül foglalkozott a 
kultuszminiszter leiratával, a mely arról értesíti a tanácsot, 
hogy a miniszter az osztott elemi népiskola uj tantervét 
még az 1900—901-ki iskola évben életbe akarja léptetni. 
E végből sürgeti a tanítóegyesületektől és tanfelügyelőktől 
beérkezett jelentések figyelembevételével a terv szövegé-
nek végleges megállapítását és az utasítások elkészítését. 
Az állandó-bizottság a tanács népiskolai javaslatáról beér-
kezett. szakjelentéseket földolgozás végett már korábban 
kiadta a népiskolai bizottságnak, a melyet ezúttal azzal 
is megbízott, hogy a népiskolai tanterv-utasításnak szer-
kesztésére vonatkozólag oly időben terjeszszen konkrét 
javaslatot az állandó-bizottság elé, hogy ez a terv végle-
ges szövegét s az utasításokról szóló jelentését december 
1-jéig fölterjeszthesse a miniszterhez. 

A t a n í t ó k útadója kérdésében érdekes elvi hatá-
rozatot hozott a minap a közigazgatási bíróság. Kimondta 
tudniillik, hogy törvényeinkben a »tanítók* kifejezésen, vala-
hányszor kifejezetten ellenkező intézkedés nem forog fönn, 

a tanítónők, nevelőnők és óvónők is értendők. Erre a 
törvénymagyarázatra egy tanítónőnek az ellen való panasza 
szolgáltatott alkalmat, hogy rá útadót vetettek ki. A köz-
igazgatási bíróság főimentette őt az útadó alól, ezzel a 
megokolással: »Az 1890-ik évi útadó-törvény mentesíti 
az útadó alól a háromszáz forintot meg nem haladó 
fizetésű tanítókat. A »tanítók« kifejezés pedig gyűjtő 
fogalomnak felel meg s mindazokra kiterjed, a kik hiva-
tásszerűen tanítással, oktatással foglalkoznak; tehát úgy 
a tanítónőkre és nevelőnőkre, mint az óvónőkre is. Több 
rendbeli törvényünk rendelkezéseinek egybevetése kétség-
telenné teszi, hogy mindazokban az esetekben, melyekben 
különleges intézkedések a nőket nem zárják ki, a >tanítók« 
kifejezésének szoros értelmezése mellett is e fogalom 
alatt a tanítónőket, illetőleg nevelő és óvónőket is kell 
érteni. Minthogy pedig a panaszos évi fizetése 300 frt, 
az ítélet rendelkező részében ki kellett mondani, hogy az 
útadó-törvényben engedett mentesség őt is megilleti.* 

Dóczy Imrét, a tiszántúli ref. egyházkerület közép-
iskolai felügyelőjét az orsz. középiskolai tanáregyesület 
tiszteletbeli tagjává választotta. 

A debreceni tanár i kör szept. 30-án tartotta meg 
az új tanévben első ülését. A kör elnökéül újra Dóczy 
Imrét, alelnökéül Várady Károlyt, titkárul dr. Kardos Alber-
tet és pénztárnokául Harmath Gergelyt választotta meg. 
Az ülésen dr. Kardos Albert tartott felolvasást »Feleke-
zeti tanár, állami tanár« cím alatt s azt igyekezett kimu-
tatni, hogy a prot., különösen pedig államsegélyes prot. 
gimnáziumokban a felekezeti tanárok helyzete jobb, mind 
fizetés, mind nyugdíj tekintetében, mint az állami gimn. 
tanároké. A felolvasás, a mely általános ítéletét csak 
néhány, anyagilag jobb helyzetben levő prot. gimnázium 
viszonyain építette fel, több felszólalást vont maga után, 
a melyek kimutatták, hogy a felolvasás állítása a valódi 
körülményeknek bizony nem felel meg s hogy átlag véve 
az állami tanárok helyzete mégis jobb, mint a felekeze-
tieké. A gyűlés különben igazat adott a felolvasónak abban, 
hogy az 1893. évi fizetési-törvény kedvezőtlen az állami 
tanárokra nézve s végrehajtásában is sok kívánni valót 
hagy fenn, — a miért is elhatározta, hogy felkéri az orsz. 
tanáregyesület központi igazgatóságát, hogy követelje az 
állami tanárok jogos kívánalmainak sürgős betöltését. 

EGYESÜLET. 
A magyar prot irodalmi társaság Károli-alapja 

a debreceni gyűlés alkalmával rendezett hangversenyből 
175 frt 15 krajcár tiszta jövedelmet nyert. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A ^-Sárospataki Lapok* kiadótulajdonosának, 

a sárospataki irod. körnek képviselőjét Makláry Pap 
Miklóst, a sátoraíja-újhelyi kir. törvényszék, a lap némely 
cikkeiben elkövetett állítólagos politizálás miatt 30 forint 



fő- és 10 frt mellékbüntetésre, nem fizetés esetén 4 napi 
fogházra ítélte. A bevádolt cikkek az egyházpolitikai tör-
vényjavaslatokat és a kultuszminiszter által statuált ün-
nepeket vették bírálat alá. De Istenem, ha egyházi lapnak 
hozzá sem szabad szólani olyan kérdésekhez, a melyek 
az egyházi életet, vagy épen az egyház hitvallását érin-
tik, akkor miről szabad szólani ? Makláry különben meg-
felebbezte az ítételet, s hiszszük, hogy a felsőbb biróság 
fel is fogja menteni. 

* Értesí tés . A lapunkban hirdetett könyvek már 
mind elkelvén, kérjük a megrendeléseket megszüntetni. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Tatár János szeghalmi ref. lelkész s egyház-

megyei tanácsbiró, életének 75-ik, lelkészkedésének 46-ik 
évében, f. hó 3-án elhunyt. Haláláról, nagyszámú családja 
és a szeghalmi egyháztanács adott ki gyászjelentést. — 
Áldott legyen emlékezete a hűséges pásztornak! 

f Kármán Lajos körlelkész f. hó 2-án elhunyt. 
Özvegyén s egy kis árváján kivül édes atyja, Kármán 
Pál torzsai lelkész ölt érte gyászt, a ki csak rövid idővel 
ezelőtt temette el vejét, most pedig fiát vesztette el. 

Écsy Péter inkei lelkész, élete 77-ik évében, f. hó 
l-én elhunyt. 

Áldás legyen emlékezetükön. 

P á l y á z a t , 

Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium államilag 
segélyezett főgimnáziumánál egy magyar-német rendes 
tanszékre pályázat hirdettetik. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésük és eddigi netaláni 
szolgálataik okmányokkal igazolandók, a kollégium igaz-
gató-választmányához intézve / , é. november 15-Jcéig küld-
jék be a kollégiumi főgimnázium igazgatóságához. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés 
fokozatosan 1400, illetőleg 1600 frtra emelkedik, 250 frt 
lakbér és öt 100 frtos ötödéves korpótlék. 

Hogy ha már alkalmazásban levő rendes tanár 
választatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmaz-
tatik; hogyha pedig olyan pályázóra esnék a választás, 
ki még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír; akkor ez 
rendes tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy 
évi sikeres működés után fog állásában véglegesítetni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen 
fog betöltetni helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt és 
100 frtnyi lakpénze lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 

Hornyánszky V i k to r cs. és k i r . 

A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pályáz-
hatnak. 

Az állás 1900. évi január l - én elfoglalandó 
Kelt Eperjesen, 1899. október 10-én. 

Dr. Schmidt Gyula, 
1—2 kollégiumi felügyelő. 

P á l y á z a t . 

A kecskeméti ev. ref. egyház által a Szentkirály-
Alpár puszták területére rendszeresített külterületi hitoktató-
segédlelkéssi állomásra ezennel pályázat nyittatik: 

I. Javadalma: 
1. Készpénzben 600 frt, azaz hatszáz forint, előle-

ges negyedévi részletekben fizetve, mely pénzbeli fizetés 
10 év folyama alatt az egyház által 800, azaz nyolcszáz 
forintra lesz kiegészítve s ez képezi azután a törzsfizetést. 

2. Fuvarátalány évenként 200 frt, azaz kétszáz fo-
rint, szintén évnegyedes részletekben fizetve. 

3. 5, azaz öt katasztrális hold föld haszonélvezete, 
melynek állami földadóját az egyház fizeti. E földterületbe 
a s.-lelkészi lak udvarterülete is beleszámittatik. 

4. Három szoba, konyha, kamra, pince és a szük-
séges mellékhelyiségekből álló tisztességes szabad lakás 
Puszta-Szentkirályon. (A várostól 19 kilometer távol-
ságban). 

II. Kötelességei: . 
1. A Szentkirály és Alpár puszták területén levő 

hat községi iskolába járó I—VI. osztálybeli és ismétlő 
iskolai ev. ref. vallású növendékeket hetenként egy-egy 
ízben, 2 órán keresztül, a dunamelléki egyházkerületben 
érvényben levő tanterv szerint a vallásra tartozó tantár-
gyakban oktatni, az egyházi énekeket begyakorolni és a 
törvényben meghatározott korúakat a konfirmációra elő-
készíteni és konfirmálni is. 

2. A Szentkirályon épülő templomban vasárnapon-
ként és ünnepnapokon istentisztelet tartása, a szokásos 
alkalmakkor az úrvacsora osztása, — egyszóval a kint-
lakó gyülekezeti tagok között az összes lelkészi teendők 
végzése, azoknak lelki gondozása. Megjegyeztetik, hogy 
mivel a keresztelési stóla a rendes lelkészt illeti, a vég-
zett keresztelésekre vonatkozó anyakönyvelési adatokkal 
együtt a stóla is beküldendő az illetékes lelkész kezéhez. 
Istentiszteletek alkalmával a gyülekezeti éneklés vezetése 
is a s.-lelkész kötelessége. 

Az állomás f. évi november hó l-én elfoglalandó. 
Pályázhatnak ev. ref lelkészi képesítéssel bíró egyé-

nek, a kik kellően felszerelt kérvényüket f. évi október 
hó 18-ig az ev. ref. egyház lelkészi hivatalához nyújt-
sák be. 

Kecskemét. 1899. szept. hó 28-án. 

Mészáros János, 
2—2 ev. ref. lelkész. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
Főmunkatá rs : Hamar István. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Munkára fel. 
(Ámos VI. 1.) 

»Jaj azoknak, a kik gondtalanul élnek a 
Sionon ós a kik elbizakodnak Samária hegyón«, 
mondja a népe bűnei felett kesergő próféta. Pedig 
ez a bűn csak mulasztási bűn, mert a mint 
halljuk, a Sionon élnek az Úrnak szent lakóhe-
lyén. Ott élnek a templom boltjai alatt, mégis 
jaj nekik. Mert gondtalanul élnek. Vallásos éle-
tet élnek az bizonyos, büszkék is reá nagyon. 
Hiúk arra, hogy ők az Úrnak választott népe, 
a kiké a szent Sión, a templom, a kherubinok, 
a Jehova : de azután ez minden. Az életnek, az 
emberi szívnek, a könyörületnek minden köve-
telménye iránt hidegek, érzéketlenek. Tudják és 
látják a bűn rettenetes pusztító hatalmát magu-
kon, másokon, de csak meg se mozdulnak, sem-
mit se tesznek annak ellenében, hiszen ők a 
Sionon nyugosznak. »En megadtam az áldoza-
tot magamért«, hogy a többivel mi lesz, nem 
bánom. Ja j néktek, zúg rájuk az Isten emberé-
nek szava, jaj néktek, ha a Sionon éltek is. Jaj 
néktek a kik azt hiszitek, hogy ott gondatlanul 
lehet élni. Jaj néktek, kik elbizakodtatok, hogy 
tiétek a Garizim hegye, s azt hiszitek, hogy 
immáron összetett kezekkel, tétlen gondtalanság-
ban élhetitek napjaitokat. Jaj néktek, kik elbiza-
kodtatok a névben, melyről neveztettek, a hely-
ben, mely néktek adatott szentségül, ti magatok 
pedig nem tesztek semmit. Jaj néktek kik csak 
prófétáltok, s gondtalanul hevertek tovább, hiszen 
úgyis miénk a Sión. Pedig épen azért százszoros 
jaj reátok, mert a Sionon vagytok. 

Ámosnak jövendölése ret tenetes hűséggel 
teljesedik be. Hol van ma az a nép, a ki a Gari-
zim ormán álló szentélyre volt büszke, annak 
birtokában elbizakodott? Hol van ez a másik, 
mely tótlenül élt a szent Sión te te jén? A egyik 
nyom nélkül elveszett, sírját kő se jelzi ; a másik 

szerte szórva ól, idegenül, jövevényen a föld 
minden népe közt, nem szeretve sehol, senkitől. 

Napjainkban is két dolog fenyegeti az Úr 
Sionának, az evangéliumi keresztyén egyháznak 
népé t ; a gondatlan élet, s a kevély elbizakodás. 

Ma is megelégszenek az emberek azzal, 
hogy ón úgy is keresztyén vagyok, az Úrral 
szövetségben élő. Vájjon nem az Ő szárnyainak 
árnyékában nyugszom-e? Es tényleg megelégsze-
nek az emberek a nyugodalommal, még pedig 
a gondtalan nyugodalommal. Vagy peclig kevé-
lyen verik a keblüket, hogy ón kálvinista, én 
meg lutheránus vagyok, ki venne erőt rajtam, 
hiszen eddig sem vett senki, pedig különb ellen-
ségeim is voltak már, mint a mostaniak, különb 
veszteségeket is szenvedtem mint a minőket 
most szenvedek, még sem pusztultam el. Igen 
ám csakhogy akkor nem is hevert tótlenül Sion-
nak népe. 

Ezeket a dolgokat pedig nem ón találtam 
ki. Bárki elolvashatja őket egyházi lapjainkban 
vagy meghallgathatja egyházi üléseinken. S a 
mikor ilyeneket olvasok, hallok, elrémülve kér-
dezem, hogy mi is lesz velünk, vájjon raj tunk 
is beteljesedik-e a próféta terhes jóslata ? Bizony 
beteljesedik, ha tovább is gondtalanul élünk 
Sionon. Bizony elpusztulunk, mint az a nép, mely 
Ámosnak nem hitte el jövendölését. 

De talán még sem olyan vigasztalan a mi 
állapotunk. Sionnak őrei nem élnek mindenütt 
gondtalan. Innen is, onnan is hallatszik, hogy 
tusakodásban vannak Isten népének jóléte felől. 
A különféle lelkészi értekezletek tanácskozásai, 
s az azokon kifejezett óhajtások, hogy tennünk 
kellene már valamit, azt jelentik, hogy ébredő-
ben van Sión. Most már csak a tettek hiány-
zanak. 

Sőt itt ós ott a cselekvés is megindult az 
Űr áldásának csalhatatlan jeleivel. 

Oh ! ha mindenütt megindulna a cselekvés 
a sok szép elvnek valóra váltására, melyeket 



hirdetnek! De sajnosan esik látnunk, hogy sokak-
nak tetszik az elv, küzdenek is mellette tűzzel, 
hatalommal, ele valóra váltani valahogy nem 
akaródzik nekik. Sőt a mikor megvalósítani lát-
ják, sehogy se tetszik a dolog, mert az már 
zavarja a gondtalan életet Sionon. Csak úgy 
szállnak a szép szavak, csak úgy repülnek a jó 
tanácsok, csak úgy harsog a harcra hívó har 
sona, de mozdulni már nem igen mozdul senki. 
Vagy ha mozdulni mer, a sok biztatás, ösztökélés 
után akkor jaj neki, hogy mer nyugalmat za-
varni, a Sión nyugalmát hogy meri bántani. 

Pedig mennyi munka vár az edclig pihenő 
munkásokra. Éhező szegénység, mezítelen árvák, 
szenvedély láncába vert részegesek, vigasz nél-
küli bűnösök, elkeseredett inség, igazságot szom-
jazó lelkek, nevelésre váró ifjaink, leányaink ügyei-
nek felvétele; vezetésre, ösztökélésre szoruló né-
pünk vezetése, irányítása miként várják a munkást, 
ki kezét az eke szarvára tegye. És mi eddig 
nyugalommal tudtunk élni egyházunk árnyéká-
ban, és mi mernénk még gondtalan sütkérezni 
még tovább? Jaj akkor mi nékünk. 

Ha most mikor a növekvő esték, ele meg 
a munkától szabadabb napok annyi alkalmat 
kínálnak a lelkiekkel való foglalkozásra, Magyar-
országban minden evangéliumi lelkipásztor, tanító, 
presbiter munkába állna Isten országáért, milyen 
hamar diadalmas örömujjongás váltaná fel azt 
a most hallatszó jajszót, melyről nem lehet tudni, 
hogy nem az Amos prófétiájabeli jajszó-e ? Ila 
a Sionon gondtalan népet talál bennünk, bizony-
nyal az leszen. 

Fel tehát, munkára fel, mindenki ki szereti 
egyházát álljon munkába szaporán. Sión falain 
annyi a tatarozni való. 

Terméketlen kevélység helyett, alázzuk meg 
magunkat, látván a sok hasadást a falakon, melyet 
bizony nem erős ellenség támadása, de saját 
gondtalanságunk okozott. Alázzuk meg magun-
kat a mi Istenünk előtt s kérjük, hogy a mi 
hibánkért ne hozzon romlást az egész Sionra. 

Azután pedig fel a munkára. Elég volt már 
a meclclő pihenésből, körülöttünk mindenütt pezsgő 
élet hirdeti, hogy elleneink nagy szorgalmatossággal 
törekszenek építni erősségeiket. Pia a mi egyhá-
zunk nem akar elveszni, nekünk is úgy kell csele-
kednünk. Egyébként egyházunk falai sem men-
tenek meg bennünket a pusztulástól. Óh ! fogjunk 
azért minél előbb a munkához! Alkalmas és 
alkalmatos időben tusakodjék, buzogjon tehát 
minden igaz fia egyházunknak. S j a mint min-
den ember vette az ajándékot, azonképen sáfár-
kodjatok abból egymásnak mint Isten ajándé-
kainak sáfárai. A ki szól, szólja Istennek beszé-
dét, a ki szolgál, szolgáljon mint egy Istentől 

adatott ajándékok szerint, hogy mindenekben 
dicsőíttessék Isten a Jézus Krisztus által, kinek 
dicsősége és bizodalma vagyon mindörökké.« 
(I. Péter. IV. 10—11). 

Gergely Antal. 

Az egyházi adóreform és az egyházi körök 
Budapesten. 

Felolvastatott a budapesti prot. egyházak f. hó 16-án tartott bel-
missziói értekezletén. 

Mélyen tisztelt értekezlet! A budapesti ev. ref. egy-
házközség lelkészei és néhány presbitere ez év elején 
önként vállalkoztak arra, hogy a már évek óta sok gon-
dolkozásra és aggodalomra okot szolgáltató egyházi adó-
zási viszonyainkat megbeszéljék, s a felmerült eszméket 
megvitatva, az egyháztanács elé a helyzet javítását célzó 
javaslatot terjeszszenek. 

A megbeszélések során konstatáltatott, hogy ma már 
45,000 lelket számláló híveinknek többszöri megkeresé-
sek után ugyan, de kényszer-eszközök alkalmazása nélkül 
befizetett összes évi adója nem rúg többre, mint 9000 frtra, 
melyből egy lélekre 20 kr. esik. Ezenfelül a kivetett, de 
kényszer-eszközök igénybe nem vétele folytán be nem 
folyt, s így hátralékos adók összege sok ezer frtra megy, 
meri a dolog valójában úgy áll, hogy nálunk adót csak 
az fizet, a ki akar! 

Bár joggal tehetném, még sem akarok szegény 
falusi egyházak adózási viszonyaira utalni, hol a legsze-
gényebb egyháztag is, legalább néhány frtot tevő adóval 
van terhelve, s ezt tőle mindenképen be is hajtják, végső 
esetben közmunka alakjában leszolgáltatják, — hanem 
hivatkozom a székes fővárosban levő, tehát hasonló viszo-
nyok közt élő s magukat szintén önerejükből fenntartó 
zsidó hitközségek adózási módjára. 

A pesti zsidó hitközség adótételei 3—1000 frt közt 
váltakoznak. A kényszer-behajtást legalább is három éven-
ként, — nehogy az adók elévüljenek, — alkalmazzák. A 
budai zsidó hitközség sokkal szegényebb tagokból áll, s 
2800 lelket számlál. Adótételei Ö—100 frt közt váltakoz-
nak. Összes adójuk 8000 frt, tehát egy lélekre 2 frt 85 kr. 
adó esik, vagyis tizennégyszer annyi, mint nálunk. Szük-
ség esetén ezek is igénybeveszik a kényszer-behajtást. 

Vizsgálat tárgyaivá tétettek még a megbeszélések 
során a testvér ágostai ev. egyházközség adózási viszo-
nyai is. Ezek azonban annyiban eltérők a mieinktől, hogy 
itt a hívek adózása önkéntes írásbeli megajánlás alapján 
történvén, az erre való komolyabb utalás rendszerint ele-
gendő az adók önkéntes befizetésére, s így a kényszer-
behajtás szüksége ott eddig nem merült fel. Adótételeik 
körülbelül megegyeznek a mieinkkel, a mennyiben ezek 
is a minimális skálán állanak. 

Egyházunk adózási viszonyainak, protestáns szem-
pontból ítélve, fő- és legbiztosabb jövedelmi forrásunknak, 
tehát a »fedezet« rovatnak, ezen valóban szégyenletes 



állapotával szemben, mely lelkészeink jelenlegi szerény 
javadalmait sem fejezi, a »szükséglet< rovat óriási nagy. 

Eltekintve az eddigi terhes adósságok törlesztésétől, 
melyeket a budai, zuglói s legutóbb kőbányai templo-
maink építése alkalmából kontrahálnunk kellett, s fog 
kelleni, — továbbá, eltekintve a gimnázium építése alkal-
mából felhasznált, de okvetlen refundálandó alapítványi 
követelések visszatérítésétől: világosan áll mindnyájunk 
előtt, hogy bár főiskolánk sorsát új épület emelése és 
tanáraink javadalmazásának korszerű javítása által a tő-
lünk telhető áldozatokkal biztosítottuk, egyházi téren igen 
sok a mulasztás s még több a teendő. Kétségtelen ugyanis, 
hogy lelkészeink és egyházi tisztviselőink létszáma, külö-
nösen pedig azok díjazása nem megfelelő; hogy, főleg 
a hitoktatás terén, — megindulva azon valóban szép, 
mély belátásról tanúskodó, s így követésre méltó példán, 
mit ág. ev. testvéreink nyújtottak, — sok a pótolni valónk 
az oktatás intenzivebbé tétele végett, a mi csak a tan-
székek szaporítása, azok állandósítása, kellő díjazása és 
a nyugdíjigények biztosítása útján érhető el; — hogy 
Kálvin-téri templomunk kibővítése vagy legalább is ala-
pos renoválása, ugyanottani paplakunk újjáépítése, sőt a 
balparton egy újabb templom építése immár alig elodáz-
ható feladatoknak mutatkoznak. 

Ezen két rovatnak egybevetése után a megbeszélé-
sek során kívánatosnak nyilváníttatott, hogy : miután a 
szükségletek égetőek, azok elodázása egyházunknak ki-
számíthatlan kárára lehetne, mert a hol a fejlődés lehe-
tetlenné van téve, ott a természeti törvények szerint ha-
nyatlásnak, legalább is a haladó korral szemben relatív 
visszaesésnek kell beállnia, — a megfelelő fedezetről kell 
gondoskodnunk. 

Viszonyaink közt sem az állami segély emeléséről, 
— mely különben is kizárólag a*gimnáziumot illeti, — 
sem pedig a székes fővárosi segély pótlásáról, — mely 
főleg hitoktatási célokra szolgál, — szó sem lehet. Arány-
lag csekély számú alapítványaink túlnyomó részben szintén 
a főgimnázium céljaira szolgálnak. Az újabban mindinkább 
meghonosodó, s főgondnokunk áltál melegen támogatott 
azon dicséretes elv, a mely szerint vagyonosabb híveink, 
főleg presbitereink, haláluk esetére, végrendeletileg arról 
gondoskodjanak, hogy legalább is életükben fizetett egy-
házi adójuknak, mint járadéknak megfelelő tőkét alapít-
ványként. hagyományozzanak, a végből, hogy ebből évi 
adójuk örök időkre biztosíttassék, — talán csak egy évszá-
zad múlva fog oly eredményt biztosíthatni, mely egyéb 
források nyitását szükségtelenné teendi. 

Más fejleszthető forrása tehát egyházunknak nincs, 
mint az egybáziasság, a hitélet élénk fejlesztése mellett 
az eddig nagyon is elhanyagolt egyházi adók aránylagos 
és a vagyoni viszonyoknak megfelelő kivetése, s azoknak 
helyes és törvényszerű kezelése. 

Hangsulyoztatott az értekezleten, hogy az egyházi 
közterheknek minden egyes egyháztag által való arány-
lagos viselése jogos, hiszen az egyház jótéteményeit, az 
egyházi funkciókat minden egyháztag igénybe veheti, s 

mert a közteherviselés az összetartozandóság érzetét 
emeli; ez okból az egyházi adó bármily csekély összegben, 
még a legszegényebb keresetképes egyháztag által is vise-
lendő. Továbbá, hogy a törvényszerüleg kivetett adó behaj-
tása nemcsak joga az egyháztanácsnak, hanem egyúttal 
a zsinati törvények 5. és 257. §-ai értelmében kötelessége 
is, mit ha a presbitérium nem teljesít, törvénybe ütköző 
mulasztást követ el, mert az utóbbi szakasz így szói: az 
egyházi év végén túl bármi okból hátralékban maradt 
egyházi tartozások behajtását köteles a presbitérium esz-
közölni. 

De ezenfelül egyházunk korszerű fejlődésénél fogva 
mindinkább fokozódó szükségleteink égetően parancsolják 
az egyházi adóforrás jövedelmezőbbé tételét, — úgyany-
nyira, hogy ha az ennek elérésére szolgáló törvényes 
eszközök eddig nem volnának meg, azokat mielőbb biz-
tosítanunk kellene. 

Mindezek alapján az értekezlet javaslatát folyó évi 
március 10-ig^ elkészítvén, azt az egyháztanács elé ter-
jesztette. Az egyháztanács a beadványban foglaltakat 
figyelemreméltóknak, de elfogadásuk előtt jól megfonto-
landóknak találván, a javaslat sokszorosítását és minden 
egyes egyháztanácsos részére alaposabb tanulmányozhatás 
céljából való megküldé sét határozta el. A javaslatnak ér-
demleges tárgyalását ennélfogva későbbi időre halasztotta. 

A benyújtott javaslat négy pontban összegezi a 
tennivalókat, ú. m.: 

1. az egyházközség területén lakó hitfelek neveinek, 
lakásának, foglalkozásának és lehetőleg vagyoni viszo-
nyainak mielőbbi pontos összeírását; 

2. az utolsó három évről hátralékos, tehét még el 
nem évült adótartozásoknak, kényszer útján való hala-
déktalan behajtását ; 

3. az adókivetés és beszedés decentralizálását úgy-
nevezett kerületi helyi bizottságok, illetve lelkészi körök 
alakításával és az adókivetés előkészítésének és beszedé-
sének ezekre való á t ruházásával ; 

4. s végül egy központi adószámviteli hivatal szer-
vezését. 

Az egyházközség területén lakó hitfelek összeírását 
illetőleg igen tetszetősnek Ígérkezett a pósta-kézbesítők 
által való összeírás eszméje, kik alkerületeiket naponként 
bejárván, módjukban állott volna megfelelő eljárási uta-
sítás mellett az összeírást a legrövidebb idő alatt kellő 
szabatossággal, s talán díjtalanul elvégezni. Ámde a mi 
interkonfesszionális viszonyaink közt ezen terv kivihetet-
lennek bizonyult. 

Az ideig is, mig 1901. január 1-én az újabb álta-
lános népösszeirás foganatba vétetnék, s ennek adatait 
céljainkra mi is felhasználhatnók, nem maradt más hátra, 
mint a rendőri bejelentési hivatal adatait időnként feldol-
gozni. Ezt presbitériumunk elrendelte, s az foganatba is 
vétetett, egyelőre azonban csekély eredménynyel. 

A hátralékos adók behajtását illetőleg az egyház-
tanács ez ideig nem határozott, bár az értekezlet., — 
utalván a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi 
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53. t.-c. 24—25. §-aira, hangsúlyozta, hogy nem tartja 
az adók kényszer útján való behajtását aggasztónak, mert 
ezen törvény szerint az, ki egyházunkból kilépve, más 
egyházba lépne át, köteles előbb eddig hátralékos adóját 
befizetni, az pedig, ki magát más egyház bebelébe fel 
nem vétetné, hanem felekezeten kivül maradna, még további 
öt éven át volna köteles egyházi adóját fizetni. 

Hogy pedig az ilyen kilépési esetek teljesen elmarad-
janak, vagy azok legalább is a minimumra redukáltas-
sanak, az leginkább az adókivetés kellő körültekintéssel 
és méltányossággal való eszközlésétől és a cura pastora-
lisnak mi módon való gyakorlásától fog függeni. Méltá-
nyosan megállapított adótételnek, — bár kényszer útján 
való — behajtása egy magában még nem indíthatja hit-
feleinket. a kitérésre. 

Székesfővárosunk örvendetes és rohamos fejlődésé-
nek természetszerű következménye, hogy a nagy területeken 
elszórva élő hitfelek kellő nyilvántartása, s ezek között 
az egyháziasság és hitélet ébrentartása egy központból 
többé nem lehetséges. 

Valamint a székes-főváros közigazgatását decentra-
lizálni kellett az egyes kerületekre, épen úgy szükségessé 
vált a decentralizáció egyházunk működési terén is. 

Nem valamely előzetesen megállapított terv szerint, 
hanem a szükségességhez képest alakultak meg egyhá-
zunk kebelében is az eddig fennálló I.—II. kerületi, a 
kőbányai és a zuglói helyi bizottságok vagy úgynevezett 
lelkészi körök, s az alakulásnak ez a módja legjobb bizo-
nyítéka az intézmény életrevalóságának, s ez okból az 
tovább fejlesztendő volna. 

Ezek mintájára volnának tehát a IV., V., VI., VII., 
VIII. és IX. kerületekben hasonló helyi bizottságok, illetve 
lelkészi körök alakítandók, mely helyi bizottságok vagy 
lelkészi körök, a szorosan véve nem egyházi teendők, u. m. 
számadások, pénzkezelés stb. terhétől felmentendő lelké-
szek vagy ezek helyetteseinek vezetése mellett ezen kisebb 
körökben kifejthető sokkal intenzivebb tevékenységgel erős 
egyházias életet teremtve, egyúttal az adókivetést is igaz-
ságosabban, a helyi és egyéni viszonyok alaposabb isme-
retével és több bizalmat keltő módon hozhatnák javas-
latba, s az adó-beszedést is több sikerrel gyakorolhatnák. 

Ezen kisebb körökre volna még bízható az adó-
kivetés elleni felszólamlások tekintetében adandó vélemé-
nyes javaslattétel is. 

Az egység megóvása és fentartása céljából ezen 
lelkészi körök, illetve helyi bizottságok üléseiről felveendő 
jegyzökönyvek az eddigi szokásnak megfelelőleg az egy-
háztanács elé volnának terjesztendők, az egyháztanács 
határozna az adó és más ügyekben, a helyi bizottságok 
pedig legalább is az év végén helyi érdekű jelentéseiket 
és kívánalmaikat az egyháztanács elé terjesztenék. 

Mindezen teendők, úgymint a hívek kellő nyilván-
tartása, az egyházi adók kivetésének és behajtásának 
munkálatai ma legnagyobb részben lelkészeink vállaira 
súlyosodnak. Nem lehet ez helyes, mert lelkészeink ez 
által elvonatnak magasabb feladataik teljesítésétől. 

Ez okból az értekezlet szükségesnek nyilvánította, 
hogy a helyi bizottságok munkálatainak egyöntetű veze-
tése, azoknak egy egészszé leendő összevonása és a köz-
pontból való irányítása céljából egy központi felelős szám-
vevői hivatal szerveztessék, mely a nem szorosan egy-
házi ügyeket intézze. 

Mélyen tisztelt értekezlet! Az előadottakban ismer-
tettem a kérdéses javaslatot, mely fölött érdemben hatá-
rozni, egyháztanácsunk bölcseségének van fentartva. A 
javaslat e helyütt való ismertetésének célja a dolog ter-
mészeténél fogva nem lehetett más, minthogy törekvé-
seinket, szükségleteinket ezen önkénytes társadalmi szövet-
kezet, a belmissziöi értekezlet előtt tágabb körben is 
eszmecsere tárgyává tevén, nagybecsű véleményeik nyil-
vánításából, törekvéseink helyesléséből, különösen pedig 
a testvér ágostai evang. egyház által e téren tett tapasz-
talatok közléséből, kitűzött céljaink megvalósíthatására új 
erőket gyűjthessünk. 

Dr. Kiss Károly, 
a budapesti ref. egyház ügyésze. 

I S K O L A Ü G Y . 
A reformáció emléknapjának iskolai 

megünneplése. 
Kétségtelen, hogy az ünnepek rendkívüli befolyást 

gyakorolnak a valláserkölcsi életre. A midőn egyik-másik 
ünnepünk közeledik, lelkünk önkéntelen készülődik az 
ünnep tényének elfogadásához, s az ünnep napján azon 
vágyakozással keressük Istennek házát, hogy Szentlelke 
által megerősíttessünk; hogy hitünk szálaival összekössük 
magunkat amaz Örökkévalóval, ki nekünk nemcsak hatal-
mas Istenünk, hanem kegyelmes Atyánk is a Jézus Krisz-
tusban. 

A róm. kath. egyház, fölismerve az ünnepek nagy 
fontosságát, nemcsak a Krisztus élete váltság-tényeinek, 
hanem egyes kiválóbb embereinek emlékére is ünnepeket 
rendelt, hogy híveinek lelkében folytonosan ébren tartsa 
azt a hangulatot, a mely vallásuknak s egyházuknak 
erősítésére, s az ezekhez való ragaszkodás fokozására 
szolgál. A reformáció tisztító tüze ez utóbbi ünnepeket 
mint sok egyebet is, elsöpörte egyházunkból s visszaállí-
totta e tekintetben azt az ősi keresztyén gyakorlatot, hogy 
csak a Krisztus éiete váltság-tényeinek emlékére szentel-
jünk ünnepeket. És ez nagyon jól van így, — mert ha 
hívek akarunk maradni az evangélium egyszerűségéhez, 
felséges elveihez és az ős-keresztyén egyház szervezeté-
hez, akkor egyházunkban nem lehet helye semmiféle em-
ber-dicsőítő ünnepnek sem. Mi nem embereknek, hanem 
az Isten dicsőítésének és az isteni igazságok diadalmá-
nak szentelünk ünnepeket. 

De épen ezért, mivel ünnepeink ilyen természetűek, 
kell, hogy azokkal hassunk, erősítsünk, hithüségre s egy-
házszeretetre neveljünk. Mindenkor, minden istentisztele-



ten van ugyan alkalom arra, hogy e célra munkáljunk 
s munkálnunk is kell; de mégis inkább az ünnepi isten-
tiszteletek alkalmasok arra, hogy hitünk nagy igazságai-
val, az eszmék diadalainak felmutatásával megragadjuk 
híveink lelkét s őket. szorosan egyházunkhoz füzzük. 

Ünnepeinknek nagy jelentőségük van a felnőttekre, 
de még nagyobb a jelentősége ezeknek a serdülő nem-
zedékre nézve. Ezek az ünnepek, a mikor hitünk nagy 
igazságainak diadalait felmutatják, egyszersmind erősítik 
is azokat a kötelékeket, a melyek lelküket, életüket egy-
házunkhoz fűzik, s ezáltal nagy segítségünkre szolgálnak 
nemcsak a keresztyén hit igazságainak leikökbe bevitelé-
ben, hanem a felekezeti öntudat kifejlesztésében is. Ezt 
az utóbbit pedig nem szabad figyelmen kivül hagynunk 
vallásos nevelésünkben, mert hiszen nekünk nemcsak 
általában keresztyéneket, hanem protestáns keresztyéne-
ket is kell nevelni gyermekeinkből. 

A róm. katb. egyház, mint már fentebb is mondot-
tam, igen ügyesen tudja kihasználni ünnepeit e célra, s 
azok által gyakorlatilag szinte elszakíthatatlanul képes 
magához fűzni tagjait. Követnünk kell nekünk is az ő 
példáját, anynyival is inkább, mert mi ünnepeinken sem 
nem embereket dicsőitünk, sem valamely hierarkiai célt 
nem szolgálunk, hanem a váltság nagyságos tényeit és az 
evangélium diadalát ünnepeljük. 

Ünnepeink közül egyik sem volna alkalmasabb arra, 
hogy az evangélium igazságának diadalát felmutassuk s 
az általános keresztyénségen kivül a felekezeti öntudatot 
is erősítsük, s ez által serdülő nemzedékünk prot. s köze-
lebbről ref. egyházunkhoz füzzük, mint a reformáció emlék-
ünnepe. 

De hogyan ünnepeljük ma ezt a nagyfontosságú 
napot? Bizony azt mondhatjuk, hogy sehogysem. Van 
ugyan intézkedés a reformáció emlékünnepének megtar-
tására, de ez az intézkedés egyfelől nem méltó a refor-
máció megindulásának nagy eseményeihez, másfelől meg 
igen sok helyen figyelembe se veszik azt. Az intézkedés 
azt rendeli, hogy a reformáció emlékünnepe október hó 
utolsó vasárnapján tartassék meg; de miért kisebbítjük 
ezzel a reformáció jelentőségét? Miért nem tartjuk meg 
épen október 31-én, s miért nem teszszük ezt a napot 
épen prot. egyházunk ünnepévé? A reformáció bajnokai, 
a reformátori eszmék és küzdelmek megérdemelnének 
egy napot, hogy róluk emlékezzünk és elmélkedjünk. 
Csodálatos, hogy ma, a mikor szinte keresik az emberek 
az alkalmat arra, hogy ünnepelhessenek, s rendezik is 
jobbra balra a sok mindenféle ünnepélyeket: addig a refor-
máció mozgató eszméit s annak alakjait saját hiveink is 
alig, más felekezetek pedig épen nem, vagy csak a szán-
dékos rosz akarat által befeketített alakban ismerik. Ennek 
okai mi magunk vagyunk, mert mi magunk nem becsüljük 
meg kellőképen e nap jelentőségét s mások által sem 
tudjuk vagy akarjuk megbecsülteim, s a reformáció esz-
méi s az ősök által meg nem érdemelt hanyagsággal, nem 
törődéssel siklunk e napon keresztül. 

Az iskolákban is egymást érik az ünnepélyek, a me-

lyeknek célja a hála érzelmeinek fölköltése és megerősí-
tése s a hazafiság ápolása. De míg ezt nem tartom he-
lyesnek a szertelenségig vinni, pedig már már ezen a 
ponton vagyunk, addig a reformáció napja minden ünne-
pélyesség, minden hatás nélkül, mint egy közönséges nap 
múlik el gyermekeinkre nézve. Ha megünnepeltetik velünk, 
legalább a fővárosi iskolákban, a róm. kath. ünnepeket, 
annyiban, hogy az iskolákban szünetel a tanítás, tegyük 
ünneppé gyermekeinkre nézve mi is a reformáció emlék-
napját, mint speciális protestáns emléknapot. És hogy a 
gyermekek előtt e nap csakugyan ünnep legyen, vigyük 
el őket mindnyájukat a templomba; tartsunk előttük és 
velők rendes istentiszteletet, s véssük szivökbe e; nap 
jelentőségét. Szerintem nincs arra szükség, hogy katedráin-
kon a róm. kath. egyház visszaéléseivel, tévtanításaival 
s általában ferdeségeivel foglalkozzunk, h o g y — m i n t mon-
dani szokták — üssük őket ; de igenis szükséges, hogy a 
reformáció emléknapján fölnyissuk az evangéliumok és a 
történelemnek igazságos könyvét s fölmutassuk mind azt, 
a mi hitünk igazságát s egyházunk létjogosultságát és 
minden más egyházak felett való elsőségét bizonyítja. Az 
ősök vértanúsága, vallásukhoz és egyházukhoz való ra-
gaszkodása, a bennök megnyilatkozott rendíthetlen hit, a 
kitartó munka s e munkának sikere oly felemelő, hogy 
ha ezeket fölelevenítjük gyermekeink előtt, bizonyára azt 
érjük el velők, hogy bennök is fölébred és erősödik egy-
házunkhoz való ragaszkodásuk. 

Pedig erre, épen ma, nagy szükségünk van ; mert 
nemcsak általános tanokat és igazságokat kell nekünk 
adnunk, hanem a felekezeti tudatot is oly erőssé kell 
tennünk, hogy az mindenféle támadással szemben védeni 
akarja és tudja is magát. Vissza kell szereznünk azt az 
erős felekezeti jelleget, a mely őseinket minden más fele-
kezettől annyira megkülönböztette. Bizony be kell valla-
nunk, hogy ez a jelleg rólunk nagyon is lekopott. — 
Hittudományunk sokszor ingadozik, buzgóságunk sokszor 
hanyatlik; más felekezetekkel szemben lágymelegek va-
gyunk, — se így, se úgy, meg így is és úgy is, — szó-
val a határozatlanság bélyegét hordjuk magunkon. És miért? 
Mert nem ápoltuk és nem erősítettük a felekezeti öntu-
datot. Pedig ha van a Krisztus egyházában felekezet, mely 
büszkén vallhatja, hogy ő Krisztust és az Ő evangéliumát 
követi, — hogy ő híveinek boldogságát, üdvösségét mun-
kálja : úgy egyedül a protestáns egyház lehet az, mert 
ez áll azon a szegletkövön, a mely egyszer vettetett, t. i. 
a Jézus Krisztuson; s ez van hivatva arra, hogy az igaz 
evangéliumi alapon, ha keli, még megharcolja s kivívja 
azt a diadalmat, melyet ez egyháznak apostolai, refor-
mátorai már egyszer megharcoltak és kivívtak. 

Ehhez azonban az szükséges legelső sorban is, hogy 
gyermekeinket már a családban s majd az iskolákban 
úgy neveljük, hogy tudják és büszkén is vallják, hogy ők 
protestánsok. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire szük-
séges a felekezeti öntudat megerősítése, de azt hiszem, 
mindenki érzi azf, a ki egyházi életünket ismeri. Ha e 



tudat erős volna, nem hiszem, hogy oly sokan hagynák 
el egyházunkat, mint az utolsó években tapasztaljuk. Ennek 
az oka nem csupán a nagy adó, a nagy terhek, hanem 
és főként az, hogy nem neveltük híveinket jó egyháztagokká. 
Hiszen nincsen olyan egyház, a melyben adó és teher 
nem volna, s mégis leginkább tőlünk szakadnak el a 
nagy terhek viselése miatt. Igen, mert mi vagyunk leg-
gyengébbek a felekezeti öntudat megvalósításában, mert 
mi megelégszünk tankönyveinkkel, pi'édikálásainkkal és 
más tanításainkkal és azzal, hogy csak általános keresz-
tyén igazságokat és elveket hirdessünk és nem gondolunk 
arra is, hogy jó protestánsokat neveljünk. 

Az élet próbállatásai között még az erős is meg-
tántorodik és el is esik, hát a gyenge akkor hogy ne 
esnék el? A protestantizmusnak s a protestáns eszméknek 
a fáját kell megerősítenünk, egészségessé tennünk, ha azt 
akarjuk, hogy egészséges gyümölcsöt is teremjen. Akkor 
legfeljebb csak a nagy vihar fog a tárói egyeseket leszakítani, 
de az egészséges gyümölcsök nem fognak leperegni. Most 
leperegnek, mert az emésztő szú: az egyháziatlanság s 
a felekezeti öntudat hiánya lassú, de biztosan ölő munkát 
végez leikökben. 

Azért a régi felekezeti nevelést kellene visszaállíta-
nunk és megerősítenünk a családban és iskolákban, és e 
nevelést kellene megkoronázni évenként a reformáció 
emléknapjának a társadalomban, a családban, a templo-
mokban és az iskolákban. 

Tegyük azért e napot valóságos ünneppé, s ne az 
előtte levő, vagy utána következő vasárnapon emlékez-
zünk meg, — úgy oda vetve, a reformációról, hanem 
egyházunknak, felekezetünknek ez egyetlen ünnepnapját 
ragyogja be lelkünknek a mult áldásaiért ég felé emel-
kedő tiszta hálája, a jövőbe vetett erős hit bizodalma és 
én hiszem, hogy egyházunk régi fénye, ereje és ; hatalma 
visszatér és áldást hint e törekvések, lankadatlan mun-
kásaira ! 

Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. debreceni vándorgyűlésére. — 

A sorban harmadik, de siker tekintetében az első 
helyen áll a kálvinista Róma falai közt imént tartott vándor-
gyűlésünk. Előre is gondolni lehetett ugyan, hogy a híres-
neves Debrecen nagy vonzerővel fog bírni a protestáns 
irodalmi társaság tagjaira, s hogy kivált az egy millió kál-
vinistával dicsekvő hatalmas tiszántúli egyházkerület anya-
giakban sem szegény papsága impozáns számban fog össze-
seregleni e harmadik protestáns búcsúra; arról sem volt 
kétségünk, hogy a vendégszeretetéről is annyira jóhirü 
Debrecen városa a magyar protestáns irodalmi társaság 
tagjait is illő pompával és meleg szívességgel fogadja 
kebelébe: de hogy szerény vándorgyűlésünk oly kiváló 
megtisztelésben részesüljön, mint ez alkalommal Debre-
cenben, s a tiszántúli derék papság részéről oly rend-

kivüli látogatottságnak örvendjen s általában egész lefolyá-
sában annyira sikerült, annyi érdekes, tanulságos és magával 
ragadó mozzanatokban gazdag legyen: — ezt még sem 
vártuk, ezt még sem mertük remélni. Már maga az, hogy 
ezen az összejövetelen ott volt a hazai református egyház-
nak mind az öt érdem-koszorúzott feje, mindenik egyház-
kerületnek a püspöke, a mi még a debreceni zsinat alkal-
mával sem történt, — s ezen kivül a tesvér evangélikus 
felekezet is két kiváló püspöke (Gyurátz és Zelenka) által 
volt képviselve, tehát hogy egyszerre hét protestáns püs-
pököt üdvözölhettünk tömött soraink élén s velők karöltve 
»az ország első kálvinista papját* (mint boldogult Szász 
Domokos a kolozsvári banketten őt elnevezte) s a »protes-
tántizmus gyöngyét« (mint Balogh Ferencz lelkes előadá-
sában őt jellemezte): — Hegedűs Sándor fenkölt lelkű s 
apostoli ihlettségű világi elnökünket: — már maga e 
kedvező körülmény is megmagyarázza, hogy debreczeni 
összejövetelünket siker tekintetében miért illeti meg az 
első hely vándorgyűléseink sorában. 

Egyébként e becses lap olvasó közönsége már 
mind ismeri a Debrecenben elhangzott lelkes beszédeket, 
ismeri a tudósításokból a gyűlés egész lefolyását, s így 
már is megítélheti, mily felemelő hatással lehetett a debre-
ceni vándorgyűlés az ott megjelentekre s általában a 
protestáns szellem és protestáns öntudat erősödésére. S 
ha én most visszaszállok még egyszer emlékezetem szár-
nyain a letűnt szép és kedves órákra, teszem ezt abban 
a hitben, hogy visszaemlékezésem míg egyrészt édes emlé-
keket újít fel azok szivében, kik szerencsések voltak a 
debreczeni gyűlésen résztvehetni, másrészt felkölti talán 
az érdeklődést és a kedvet másokban is protestáns iro-
dalmi társaságunk e hova tovább sikerültebbnek Ígérkező 
vándorgyűlései iránt. 

Elindulásom előtt néhány nappal két nyomtatott ívet 
kapok Debrecenből: a magyar protestáns irodalmi tár-
saság debreceni nagygyűlésére jelentkezettek jegyzékét. 
Végig futom a bosszú, mintegy 150 nevet tartalmazó laj-
stromot s szivemet lázas öröm fogja el, hogy mennyi 
régen nem látott jóbaráttal, kedves ismerőssel, avagy csak 
névről ismert kollegával ós más jeles egyházi és világi 
férfiúval lesz alkalmam nemsokára kezet szorítani, vagy 
legalább együtt énekelni és imádkozni a nagy kálvinista 
Rómában. Elmondtam ezt a vasárnap délelőtti istentisz-
telet után, a templom ajtaja előtt szokás szerint rám 
váró híveimnek is: hogy íme, milyen jó alkalom volna 
most elzarándokolni e protestáns búcsúra, a kálvinizmus 
régi híres fészkébe, még a szerényebb sorsú, de egyházuk, 
vallásuk iránt melegen érző hitsorsosoknak is. Felhoztam, 
hogy egy egyszerű földműves, presbiter atyánkfia Pest 
megyéből mily örömmel utazott velünk a kolozsvári ván-
dorgyűlésre, s hogy a debreceni gyűlésre is, a mint a 
nyomtatott névsor mutatja, többen jelentkeztek a pres-
biterek sorából. S mily nagy volt meglepetésem, midőn 
másnap két legértelmesebb presbiterem, a község bírája 
és pénztárnoka, azzal állítanak be hivatalomba, hogy a 
mit nekik tegnap mondott, azt ők nagyon a szívökre 
vették s igen nagy kedvök volna meglátni azt a híres 
»Döbröcön városát*. Mennyire sajnálkoztam aztán, hogy 
előbb nem szóltam e dologról nekik : most már, a tizen-
egyedik órában, legjobb akaratom mellett sem lehetett 
többé igazolványt szerezni az olcsó vasúti utazásra. Szol-
gáljon ez eset figyelmeztetésül másoknak is, hogy jövőre, 
ha Isten éltet, eleve hívjuk fel híveink s jóbarátaink figyel-
mét az irodalmi társaság vándorgyűlésére, mely — a mint 
már a debreceni gyűlés el is határozta — Magyarország 
egykori híres fővárosában, Pozsonyban fog megtartatni; 



ahonnan tehát igen kedvező alkalom nyílik majd a gyű-
lésen résztvevőknek ellátogatni a mi kedves német sógo-
rainkhoz, a nagy és szép világvárosba, Bécsbe is. 

De mit nekünk Pozsony, mit nekünk Bécs! . . min-
dennél hatalmasabban dobogtatja meg a kálvinista em-
ber szivét ez a név: Debrecen. Sereglettek is oda nem 
százötvenen, mint a hivatalos lajstrom jelezte, hanem 
kétszerte többen is; hiszen csak a papi és tanári kar-
ból megjelentek számát is bízvást rá lehet tenni 300-ra. 
Legtöbben jöttek el a felső-szabolcsi és abauji egyházme-
gyékből, mely két egyházmegye esperesei s papjai külön-
ben is követésre méltó szép példával járnak elől a pro-
testáns irodalmi társaság anyagi és erkölcsi pártolásában. 
Általában a tiszántúli kerület papi s tanári kara, mint 
várni is lehetett, nagy számban volt képviselve. Az espe-
res urak kettő kivételével ott voltak mindannyian ; a nagy 
alföldi városok dús javadalmazású lelkészei mellett ott 
láttuk sok kicsiny, 400 frtos papjait is, a kiknek bizo-
nyára nehezökre esett elszakítani a költséget erre a nem 
épen múlhatatlanul szükséges célra, de a kik aztán annál 
édesebb örömmel mondogatták az ünnepélyes jelenetek 
hatása alat t : »Nem adnám 500 forintért, hogy én is itt 
lehettem!* Ezek a kedves kollegák bizonyára nem »az 
eszem-iszom*-nak örülhettek olyan nagyon (mint a rosz 
nyelvek ránk fogják), hisz a déli bankett egy teritéke 
— ha ingyen nem adja a dekreceniek vendégszeretete — 
csupán 3 forintjukba került volna nekik s ezért — bár-
mily nagy pénz is ez egy szegény családos kálvinista 
papnak — csak mégsem utazott volna le Bereghből, Aba-
újból egyik kollegánk se. Hát mi dunamellékiek mit mond-
j u n k ! . . Azért nem hagyhatom megrovó szó nélkül a 
»Keresztyén« című kis lap októberi számának azt az el-
hamarkodott és mindnyájunkat sértő megjegyzését: »A 
protestáns irodalmi társaság közgyűlésére.. . több hivő 
keresztyén lelkész és tanár azért nem ment el, mert nem 
akart tanúja lenni egy oly egyházi, Krisztus zászlója alatt 
összejött gyülekezetnek, melynek programmja kedden este 
evés és ivás, szerdán délután muzsikáitatás, szerdán éjjel 
kivilágos kivirradtig t á n c z * . . . A belmissziói értekezlet 
elmaradását részemről is sajnálom ugyan, de azért mégis 
csak nagy túlság — hogy más szót ne használjak — 
ily elitélőleg szólani egy olyan protestáns összejövetelről, 
a melyen hét protestáns püspök, s egy, ügyünket annyira 
szívén hordó, emelkedett lelkű miniszter nem tartotta 
méltóságán alólinak megjelenni. . . S már engedjen meg 
az a »több hivő keresztyén lelkész és tanár*, kik jónak 
látták kivonni, elkiilönözni magokat a debreceni össze-
jövetelen részt vett mintegy 300, talán nem épen hitet-
lenségben leledző kartársaiktól: azért hogy ők ott nem 
voltak s a belmissziói értekezlet létre nem jöhetett, azért 
csak mégsem rendült meg sarkaiban a föld, hogy így 
kiáltsanak fel (lásd a »Kis Tükört«): »Uram, tarts meg, 
mert elveszünk*. Ilyen kifakadásokkal a protestáns irodalmi 
társaságnak s általában protestáns ügyünknek propagan-
dát bizony nem csinálunk sem fent, sem alant. 

* 

A dunamelléki tagok szeptember 19-én Budapesten 
találkoztak, s a délutáni gyorsvonattal utaztak le Debre-
cenbe. Velünk jött az irodalmi társaságnak mind kél 
elnöke. Hegedűs miniszter feleségét s leányát is magával 
hozta, s barátságos meghívására szalon-kocsijában foglaltak 
helyet: Gyurátz Ferenc, Szász Károly s Antal Gábor 
püspökeink, valamint Szőts Farkas titkárunk, s az ünnepi 
istentisztelet szónoka: Petri Elek is. Szolnoknál, Püspök-
Ladánynál ujabb csapatok csatlakoztak hozzánk, a kikkel 
az öröm élénk zaja közt azonnal megtörtént az ismer-
kedés, s mindannyiunkat jókedvre hangolt, hogy ily tekin-

télyes gárdával vonulhat be a protestáns irodalmi társa-
ság Debrecenbe . . . Az est leszállt már s a pályaudvar 
fényben ragyogott, midőn gyorsvonatunk berobogott Debre-
cenbe, hol nagy közönség várt ránk, s éljenezte a kocsi-
ból kiszálló minisztert és családját, nem különben az 
irodalmi társaság tagjait. Smionffy polgármester s Király 
Ferenc orsz. gyűlési képviselő üdvözölték az elnökséget 
s illetőleg a minisztert, a ki röviden megköszönvén a 
fogadtatást, Debrecen városának híres ötös fogatára ült, 
s az utcán hullámzó nagy sokaság folytonos éljenzése 
közt vonult szállására, az »Arany Bika« vendéglőbe. A 
társaság tagjai közül többen ugyanezen s más vendéglő-
ben találtak elhelyezést és pedig Debrecen városának s 
református egyházának bőkezűségéből, míg egyrészöket 
vendégszerető családok fogadták szokott magyaros szíves-
séggel hajlékukba. Kevés idő múlva az »Angol Királynő* 
tágas helyiségében gyülekeztünk össze ismerkedési estély re, 
vagy ha úgy tetszik, »evésre-ivásra«. (Talán csak nem 
bűn, ha egy fárasztó utazás után az Isten szolgái is meg-
éheznek éz megszomjúhoznak). Egymásután érkezett meg 
oda mind a hét püspök; ott volt világi elnökünk: Hegedűs 
miniszter, a vármegye főispánja s a város urai s intelli-
genciája közül is többen. S ott volt egy sereg pap és 
tanár, mindannyiuk örömre hangolódva annyi ismert és 
nem ismert arc látásán, s kitörő éljenekkel üdvözölve a 
belépő püspököket és a minisztert. De örömünk közé egy 
kis baj is vegyült: e több száz jókedvű ember zsibongó 
tömegében még az ismerősök is alig tudtak ráakadni egy-
másra. S ez így volt a másnapi nagygyűlés és társas 
ebéd alkalmával is. Sok érdemes kartársunkkal, a kikről 
pedig tudtuk, hogy jelen vannak, lehetetlen volt megis-
merkednünk, avagy velük kezet szorítanunk, — a mit 
bizonyára mindannyian élénken sajnálunk. S ha én most 
megpróbálom az ismerkedő estélyen s illetőleg a nagy-
gyűlésen megjelentek névsorát összeállítani, előre is tudom 
hogy az nagyon hiányos lesz, de legalább némi fogalmat 
ád arról, hogy ezen alkalom mily tömérdek papot, tanárt 
s világi egyént »verbuvált« össze Debrecenbe. 

(Folyt, köv.) Lévay Lajos. 

BELFÖLD. 
Az ágostai evangélikusok egyetemes 

közgyűlése. 
Az ágostai ev. egyházegyetem szokásos évi közgyűlé-

seit okt. 17. és következő napjain Budapesten tartotta. A 
közgyűlés iránt eleitől végig igen nagy volt az érdeklődés. 

A közgyűlést a theol. akad. nagybizottság ülése és az 
előértekezlet előzte meg. Mindkettőn br. Prónay Dezső, 
egyet, felügyelő és dr. Baltik Frigyes püspök elnökölt. 
Az előbbin az akadémiai kisbizottsági ülések jegyzőköny-
vei és dr. Masznyik Endre theol. igazgató jelentése kap-
csán a theol. tanárok fizetésének rendezése, s azok nyug-
díjának az egyetemes nyugdíj keretén belül való emelése 
képezte a tanácskozás főtárgyát, s hozott javaslatával 
egy nagy lépést tett előre a theol. tanárok helyzete és 
jövője tekintetében. 

A deák-téri ev. főgimnázium dísztermében tartott 
s rendkívül erősen látogatott előértekezletet Prónay Dezső 
báró egyetemes felügyelő nyitotta meg, s megjelölte azo-
kat a fontosabb tárgyakat, a melyek a közgyűlésen tár-
gyalandók lesznek. A megalakítandó szerémi esperesség, a 
reformátusokkal kötendő új egyesség a hívek gondozása 
tekintetében, az állami dotáció fölemelése, s a budapesti 



egyetemen létesítendő theol. fakultás ügye stb. voltak a 
tanácskozás főtárgyai. Főleg a theol. fakultás kérdésénél 
lelkes felszólalások történtek Kubinyi G., Prónay D. 
Szontagh P. és Zsilinszky M. részéről, s ha e tekintet-
ben sikerül a reformátusokat is megnyerni, nincs kétség 
benne, hogy a nagy rokonszenvvel fogadott ige mielőbb 
testté is válik. Az előértekezleten a bányai egyházkerü-
letnek ama indítványa, mely szerint a leendő gyerme-
keiket odaígérő házasok ev. esketése megtagadtassék, 
hosszas, de itt ott ingerült felszólalásra is adott alkal-
mat. Nézetünk szerint e kérdésnek ily keretben való tár-
gyalása a szűkebb lelkészi értekezletek, nem pedig az 
egyetemes gyűlés elé valók. Zehnka indítványára a jog-
ügyi bizottság elé utasíttatott. 

Az evangélikusok rendes évi egyetemes gyűlése 
október 18-án délelőtt 10 órakor kezdődött. Azt meg-
előzőleg istentisztelet volt a Deák-téri ev. templomban, a 
melyen Poszvék Sándor soproni theol. dékán és egyetemes 
főjegyző megható imájában kérte az Úr áldását az egyet, 
gyűlés tanácskozásaira. Az egyet, gyűlésen, a melyen Prónay 
D. egyet, felügyelő és dr. Baltik Fr. püspök elnökölt, többek 
között láttuk: Zelenka Pál, Sárkány Sámuel és Gyurátz 
Ferenc püspököket, Zsilinszky Mihály államtitkárt, báró 
Podmaniczky Géza, Laszlcáry Gyula és báró Solymossy 
Ödön főrendiházi tagokat, Fabiny Teofil, György Elek, 
Szentiványi Árpád, Meskó László, Beniczky Árpád, Pulszky 
Ágost, Láng Lajos, Kubinyi Géza, Szentiványi Gyula, 
Belitska Béni, Szöts Pál, Osztroluezky Miklós, Lehoczky 
Antal orsz. képviselőket, Lányi Bertalan miniszteri osztály-
tanácsost, Háviár Dániel, Földváry Elemér, Szentiványi 
József, Nádassy Kálmán, Badvány István, Barcza Géza, 
Perlaky Elek, dr. Schreiner Károlyt, mint felügyelőket és 
számos esperest, lelkészt és fő- és középiskolai tanárt. 
A konventet báró Prónay Dezső világi elnök nyitotta 
meg a következő beszéddel: Midőn egyházi alkotmányunk 
és a több mint százados gyakorlathoz képest évenkint 
összejövünk, ezt azért teszszük, hogy az egyházunkat 
egyetemesen érdeklő közigazgatási ügyeket elintézzük. A 
lefolyt évben egyházunk belső életében kimagasló nagyobb 
jelentőségű események nem történtek. De ha a végéhez 
közeledő évtizedre tekintünk vissza, olyannak tűnik fel, 
mely egyházunkra nézve igen nagy jelentőséggel bővel-
kedik. Ez évtized elején megtartott zsinatunk egy száza-
dos törekvésnek, fáradozásnak volt végpontja, de nem 
nyugvó pontja. Be kellett tölteni az egyházi alkotmány 
által megszabott keretet. A zsinati törvények kiegészíté-
sére szükségesnek vélt szabályrendeletek alkotása még 
mindig igénybe veszi a munkaerőt. A szabályok halmaza 
között marad-e elég tér a szabad mozgásra, az egyéni 
tevékenységnek megfelelő érvényesítésére, a buzgóságtól 
ösztönzött szeretetteljes munkára? Nem fenyeget-e az a 
veszély, hogy egyházunknak önkormányzati szervezete 
fölött uralomra jut a divatos irodaszerü hivatalnoki, talán 
alakilag kifogástalan, de mégis lelket ölő és ezért könnyen 
lelketlen közigazgatás? Nagy óvatosságra és az önkormány-
zat lényegéhez való ragaszkodásra van szükségünk, hogy 
elkerüljük ezt a fenyegető veszedelmet. Egyházunk zsinati 
szervezkedése mellett ez évtizednek második, nem kevésbé 
fontos eseménye az úgynevezett egyházpolitikai törvények 
megalkotása. Ezen törvények hatásáról egyházunk életére 
igen különfélék és eltérők a nézetek. Némely részről olyan 
véleményeket hallunk, sőt olyan hivatalos jelentések is 
tétetnek, hogy az úgynevezett egyházpolitikai törvényeknek 
káros hatása egyházunkra nézve nem igen tapasztalható; 
másrészről ennek épen az ellenkezőjét vallják és állítják 
hivatalosan is. Nincsen okunk arra, hogy ezen éllentétes 
vélemények és nvila'kozatok valódiságában kételkedjünk. 

Az ellentétes vélemények mindenike igaz arra a 
körre nézve, a melyből származnak. De mivel számos 
oldalról történik utalás arra, hogy az egyházpolitikai tör-
vényeknél fogva az egyházi viszonyok roszabbra fordul-
tak és ezzel szemben a legkedvezőbb nyilatkozatok sem 
terjednek túl azon, hogy az egyházpolitikai törvények 
valami különös kárt nem okoztak, a legkedvezőbb nyilat-
kozatok sem képesek ellensúlyozni a kedvezőtleneket, 
vagy aggodalomkeltőket. Kétségtelen tehát, hogy az úgy-
nevezett egyházpolitikai törvények az államra nézve tete-
mesen megkönnyítették az egyházakat közelről érintő, 
gyakran nehéz kérdések elintézését, növelték az állam 
hatalmát, illetőleg az azt képviselő kormány befolyását, 
de nem mozdüották elö a vallási türelmet, a felekezetek 
közötti békét. Mindezeknél fogva ezen törvényeknek hatá-
sát egyházunkra valami üdvösnek nem mondhatjuk. De a 
külső hatást nagyon aggasztónak még sem találom, mert 
nagyobb veszedelmeket állott már ki egyházunk, hevesebb 
támadásokkal is meg tudott küzdeni. De valóban aggo-
dalmat kelthetne az, ha a türelmetlenségnek támadólag 
föllépő szelleme egyházunkban is nyilvánulna, mert ez 
ellentétben áll egyházunk lényegével, az evangéliumi sze-
retet szellemével, a melynél fogva a szeretet, türelem és 
békesség hirdetése és tanítása az egyház föladata; a sze-
retet hirdetése még azokkal szemben is, kik azt nem 
viszonozzák, a türelemnek gyakorlása a türelmetlenekkel 
szemben is, a békességnek hirdetése a háborgókkal szem-
ben is, a bocsánat a tévelygőkkel szemben is, az áldás-
nak meg nem tagadása még az átkozódókkal szemben; 
sem; mert meg vagyon í rva: > Áldjátok azokat, kik titeket 
átkoznak«. Ez pedig kell, hogy egyházunk szellemét át-
lengje. A beszédet lelkes éljenzésekkel fogadták. 

Ezután előterjeszti évi jelentését. E szerint Khuen-
Héderváry gróf horvát bán értesíti az egyetemet, hogy a 
zsinati törvények Horvátországban is életbeléptek. Meleg 
szavakkal emlékezik meg Badó Kálmánnak, a dunántúli 
kerület felügyelőjének és báró Badvánszky Jánosnak, a 
bányai kerületi gyámintézet elnökének elhunytáról. 

Zsilinszky M. indítványára úgy a felügyelő meg-
nyitója, mint az évi jelentés egész terjedelemben a jegyző-
könyvbe fog iktattatni. 

Következett Zelenka P. élő szóval és Írásban be-
adott s legnagyobb érdeklődéssel és figyelemmel fogadott 
jelentése a II. Vilmos német császár kíséretében a jeru-
zsálemi Krisztustémplom fölavatására tett keleti útjáról. 
Ezzel kapcsolatban bemutatta a német császártól kapott 
bronz emléklapot és a templom felavatásáról szóló ok-
mányt, mely az egyet, levéltárba lesz elhelyezendő. — 
Zsilinszky indítványára a jelentést az egyházegyetem ki 
fogja nyomatni és a gyülekezetekben terjeszteni. Az egye-
temes felügyelőnek az útiköltségek viseléséért hálás kö-
szönetet szavazott a gyűlés, 

Az egyetemes theol. akadémia jelentése kapcsán a 
theol. tanárok nyugdíjára vonatkozólag elfogadta a gyűlés 
az akad. nagybizottság ama revizionális javaslatát, mely 
szerint a theol. tanárok 10 tagsági év után 800, majd 
1200 és 1600, az özvegyek 400—600, az árvák 80 frt 
nyugdíjban részesülhetnek; mely kivételes kedvezményre, az 
egyetemes nyugdíjon belül, a dunántúli és tiszai egyház-
kerület is felhivatott. 

A tanügyi bizottság jelentését Góbi Imre igazgató, 
mint előadó olvasta fel, a melynek kapcsán a vasúti ked-
vezmények és a késmárki lyceum államsegélye ügyében 
többen is felszólaltak. A bizottságnak a tankönyvekre és 
a konfirmációi oktatásra vonatkozó javaslatai a kerüle-



tekhez küldettek. A vallástanárképesítés ügyét, szerintünk 
is egészen helyesen, a lelkészvizsgáló bizottságok elé utalta 
a közgyűlés, mely közel 2 órakor az elnöklő felügyelő 
éltetésével véget ért. 

Délután 4 órakor az egyetemes lelkészi értekezlet 
Veres József esperes és 6 órakor a Luther-társaság 
Zsilinszky Mihály elnöklete alatt ülésezett. Előbbin a kor-
firmációi oktatásról és tankönyvről, a lelkészfiak otthoná-
ról és a reverzálist adó házasok egyházi esketéséről folyt 
a tanácskozás. Bortnyik György kölesei lelkész és esperes 
nagy figyelemmel hallgatott előadást tartott az egyház-
politikai törvények hatásáról és annak gyógyszereiről. Az 
egyet, papság eszméjére hivatkozva, Zsilinszky M. fel-
ügyelő a belmisszió körébe tartozó több kérdést jelölt 
meg, a melyekkel a lelkészek komolyan foglalkozhatnak. 
Annak hatása alatt nyomban fölkéretett Matherny esperes 
a szórványok gondozásáról és Kruttschnitt A. lelkész a 
felekezetnélküliség és szekták elleni védekezésről tar tandó 
előadásra. Az esperességi értekezletek szervezésére és 
munkásságára nézve is sok üdvös gondolat hangzott el 
az értekezleten. Úgy látszik, kezdjük hát belátni a tár-
sulás szükségességét és komolyan keressük a bajok sza-
nálásának útját, módját és eszközeit. Az értekezleten a 
világiak közül még Haviár Dániel is részt vett. A püspökök 
teljes számmal jelen voltak. 

A Luther-társaság közgyűlésén Bodnár Endre fel-
olvasta a szarvasi vándorgyűlés jegyzőkönyvét és Falvay 
Antal előadó a társaság beléletére, a tagsági díjak le-
szállítására és a kiadványok terjesztésére vonatkozó ha-
tározati javaslatokat. A szarvasi gyűlés részletes lefolyása 
most már az évkönyvben részletesen is megolvasható. 

Az egyetemes gyűlés október 19-én folytatta maga 
tanácskozásait . 20-ikán délután pedig, Prónay D. elnök-
lete alatt, a püspökök, kerületi felügyelők és a theológiai 
tanárok jelenlétében Baffay Sándor pozsonyi theol. tanár 
tett a rendszeres és újszövetségi tárgyakból tanárvizsgá-
latot. Erről részletesebben jövő számunkban referálunk. 

Budapest. Gömöri. 

Egyházfegyelmi szabálytervezet a gömöri 
ev. ref. egy ázm egy ében. 

(Folytatás és vége.) 

13. §. Köz erkölcsiséget veszélyeztető bűnök (a paráz-
naság, részegeskedés, csalás, lopás, uzsoráskodás, kártyá-
zás, káromkodás, verekedés, hamis esküvés.) 

á) A ki paráznaságban vétkesnek találtatik, akár 
férfi, akár nő legyen, első ízben a presbitérium elnöksége, 
második esetben a presbitérium előtt megintendő, s ha a 
javulásnak még ekkor sem adná jelét, az egyházi tiszt-
ség viselésétől eltiltatik; sőt a gyülekezetnek jogában áll, 
a presbitérium javaslatára, az illetőt az úrasztalától mind-
addig eltiltani, míg rendetlen életével nem szakít. 

Ki valamely nőt, házasság Ígérete mellett teherbe 
ejt, köteles igéretét beváltani, vagy ha ezt már fennálló 
házassága mellett nem t ehe tné : köteles a gyermek és 
nő eltartásáról gondoskodni; de még ez esetben is eltil-
tandó bármely egyházi tisztség viselésétől, s kivétel csak 
arra nézve teendő, ki a teherbe ejtett nőt törvényes for-
mák között hitvesévé teszi. 

A teherbe ejtett nő egyházfegyelmi kereset alá való 

vonása azonban csak azon időben foganatosítható már, 
midőn az illető a gyermek-ágyból felkelt. 

A kéjencek, kéjhölgyek, bordélyházat tartók a gyüle-
kezetben meg nem tűrhetők; ha tehát ilyenek volnának, s 
megjobbúlni nem a k a r n á n a k : a gyülekezet kebeléből, a 
presbitérium előterjesztésére a gyülekezet, illetve az egy-
házi hatóság által kitiltatnak. 

b) A részegeskedők, korcsmákat járók első ízben a 
presbitérium elnöksége, majd az egész presbitérium előtt 
megintendők; ennek eredménytelensége esetén az egyházi 
tisztség viselésétől eltiltandók; a javíthatatlanok az év 
nagy ünnepein, a presbitérium javasla tára a gyülekezet 
által az úrasztalától eltilthatok. 

c) Csalás, lopás uzsoráskodás, sikkasztás. 
Kik magukat csalással, lopással, uzsoráskodással 

bélyegzik: egyházi tisztségeket nem viselhetnek; ismételt 
esetekben az egyházi fegyelem magasabb büntetése alá 
is vonhatók. 

d) Kártyázás. 
Ki nyereségvágyból űzi a szerencsejátékot s ennek 

folytonos gyakorlása által pusztítja a családi vagyont, 
ugyanazon büntetéssel súj tandó, mint a részegeskedők. 

e) Káromkodás. 
A presbitérium és minden egyháztag kötelessége őr-

ködni a felett, hogy Isten neve szentségtelenül senki által 
ne említtessék, illetőleg az ő neve káromlásra , vagy át-
kozódásra ne haszáltassék. Az ezen szabály ellen vétők, 
a presbitérium elnökségének bejelentetvén, első ízben az 
elnökség, második esetben a presbitérium által dorgálan-
dók meg. Kik magokat a gyakori isten-káromlásokkal 
megbélyegezték, egyházi tisztségre nem alkalmazhatók, 
sőt a gyülekezet által, a presbitérium bejelentése alapján, 
az úrasztalától is eltilthatok. 

f ) Verekedés. 
Kik családjaikban, vagy bárhol is garázdáknak, vesze-

kedőknek, verekedőknek találtatnak : a presbitérium elnök-
sége által megdorgálandók ; ismétlődés esetén a presbité-
rium elé állítandók, s javulásra, természeti gerjedelmeik 
megfékezésére figyelmeztetendők; további makacsság ese-
tén az egyházi tisztség viselésétől, sőt a gyülekezet által 
az úrasztalától is eltilthatok. 

g) Hamis esküvés. 
A hamisan esküvők ugyanazon egyházi fenyíték alá 

esnek, mint az isten-káromlók. 
14. §. Tévtanok terjesztői. 
Oly gyülekezeti tagok, kik vagy az ev. ref. egyház 

hitigazságai, szertartásai tekintélyének lerontására irányuló, 
vagy a fennálló társadalmi rendet felforgatni törekvő, s 
ezzel osztálygyülölséget szító tanokat ter jesztenek: egy-
házfegyelmi kereset alá vonandók, s első ízben a pres-
bitérium által megdorgálandók s a tévtanok terjesztésé-
nek abbanhagyására utas í tandók; ha ennek kivánt sikere 
nem lenne, a gyülekezetnek bejelentendők s ennek véle-
ményezése alapján az egyházmegyei hatóság által az ev. 
ref. egyház kebeléből kirekesztendők. 

Az egyházból kirekesztések csak a teljes bűnbánat 
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és megtérés beigazolása után vehetők fel újból a gyüle-
kezet által, illetőleg ennek pártoló felterjesztésére az egy-
házmegyei hatóság által az egyház felekezet kebelébe. Az 
úrasztalától eltiltottak csak a gyülekezet beleegyezése 
mellett járulhatnak ismét oda, s mindkét eset a gyüle-
kezetnek szószékből tudomására hozandó. Az egyházi 
tisztségtől való eltiltás, bár a presbitérium jogkörébe tar-
tozik, azonban ennek esetei is a gyülekezetnek minden 
előfordáló alkalommal, tudomásvétel s alkalmazkodás vé-
gett bejelentendők. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi apróságok. 
Az angol r. katholikus egyháznagyok panasza. — A spanyol minta. 
— Az olasz nép elfordulása Rómától. — Az olasz csodagyártás. — 

Egy olasz protestáns nő hilhűsége. 

Az angol r. katholikus egyházi méltóságok mult 
(szeptember) hóban tartott konferenciáján mélabús han-
gulat ömlött el, a mint szóba hozatott a laikusoknak a római 
katholikus egyházban való szereplése. Egyikük-másikuk 
kijelenté, hogy az emberiség a jelenleginél vallástalanabb 
századot még nem látott. »A vallás — hangoztatták a 
püspök urak — úgylátszik csupán az iskolákban, a konven-
tekben és templomokban található föl.« A jelenlevő pre-
látusok mind megegyeztek e panaszban ; sőt elég nagy-
lelkűek voltak elismerni, hogy a protestáns egyházakban 
(már t. i. Angliában) a laikusok egyházépítő munkája 
egészen szervezve van és a világiak szívesen is munkál-
nak. A hír ugyan nem szól róla, lehatoltak-e a kérdés 
mélyére; de az oka nagyon könnyen kitalálható. Az ál-
dozársággal együtt jár az az igény, hogy minden akar 
lenni mindenben. Tesz és gondolkodik a laikusok helyett. 
Már pedig, a kinek gondolkodni nem szabad, az nem 
valami szívesen munkál. Hogy valaki az egyházban közre-
munkáljon, ahoz megkívántatik, hogy az ügyekbe bele is 
szólhasson. A közremunkálás tehát követeli a gondolat-
szabadságot és a kritizálás jogát. A hol a laikusok, akár 
e föltétel hiánya miatt kizáratnak, akár pedig hanyagság-
ból kihagyatnak a közremunkálásból: ott hiába való 
dolog a világiak közönyösségét és vallástalanságát föl-
hányni. A laikusok olyanok, a milyenekké a papjaik ne-
velik. Ezért, ha »az igaz vallás* a római katholikus 
egyházban csupán csak az iskolateremben, a zárdákban, 
a templomokban (vagyis csak a papokban) található föl, 
ez csak azt bizonyítja, hogy ez az egyház immár roska-
tag alapon áll. 

Az angol r. katholikus főpapok tehát elégedetlenek 
híveikkel és azoknak vallásos buzgalmával. De még job-
ban bántja atyai szivöket az angol nép túlnyomó részének 
makacs eretneksége. Legfőbb vágyuk nemzetüket a vesze-
delemtől megmenteni. Közelebb Vaughan bibornok lépett 
föl mentő angyalként. Spanyolországot állította az angolok 
elé követendő példányképül. S igazán érdemes megtudni 
a spanyol klérus legújabb lépését, a miért a kardinális 
őket úgy földicsérte. A »Standard« levelezője szerint a 
spanyol püspökök nagy akcióra szánták el magukat. Pro-
grammjuk, melynek teljesítését a kormánytól követelik, 
a következő: »Élet-halál harc a liberálizmus ellen, mely 
Spanyolországban minden bűnnek és nyomorúságnak 
okozója.* A vallási türelem törlendő az alkotmányból. A 
nép- és főiskolák, valamint az egyetemek felett való fel-

ügyelet az egyháznak adassék át. Az egyháziak kiveendők 
a világi igazságszolgáltatás alól. Semmiféle nem r. katho-
likus társulat nem tűrendő meg. A kegyes célokra való 
hagyományokat és adakozásokat a püspökök fölvehessék 
a világi hatóság közbejötte nélkül. A nép figyelmeztetendő, 
hogy szavazatukat csak is azon jelöltekre adják, a kiket 
a püspökök ajánlanak. — Hát ez mind szép és helyes a 
pápás egyház szempontjából, csak az a baj, hogy az ily 
testi fegyverekkel való küzdelem csak a középkorban járta 
meg, s ma már a spanyolok sem igen hajlandók magukat 
a világi dolgokban is a klérus igájába hajtani. 

Vaughan bibornok ilyen spanyol módon szeretné 
boldogítani az angolokat s a pápás klérus hatalma alá 
akarná rendelni a vallásos élettel együtt a politikai, a 
társadalmi és a tudományos életet is. Ebből a jóból az 
angolok nem kérnek, s űgylátszik, hogy magok a spa-
nyolok is megelégelték már a pápás papok és a jezsuiták 
tútorkodását, a mennyiben már az is megtörténhetett 
Spanyolországban, hogy nem régen egy törvényjavaslatot 
nyújtottak be a kortezhez, a melyben nem kevesebbet 
kívánnak, mint az 1837 óta betelepült szerzetrendek fel-
oszlatását. E kívánság magában is vakmerő, de még na-
gyobb a jelentősége, ha tudjuk, hogy egyenesen a jezsuiták 
ellen irányul, a kiket, szintén 1837 után állítván fel 
újra konventjeiket, a javaslat, ha törvénynyé lehetne, 
kitiltana az országból. 

Míg a r. katholicizmus mindenfelé és különösen 
Angliában óriási erőfeszítéssel igyekszik tért foglalni, hó-
dítani, addig Itáliában egyre tért veszít. E tényről minden 
utazó, a kinek van szeme a látásra, meggyőződhetik. Nem 
régiben egy utazó társaság nézte meg Nápoly egyéb neve-
zetességei között a székes egyházat is, egy olasz tanár 
kalauzolása mellett. »Itt az a hely — szólt a tanár — 
hol szent Jannarius vére minden évben egy bizonyos 
napon folyékonynyá válik.« »S elhiszi ön?« kérdé egy 
valaki a társaságból. A tanár vállat vonva s mosolyogva 
válaszolt: »A papok úgy mondják.® S a további kérdez-
getésekre így felelt : »Igen, az összes olaszokat r. katho-
likusoknak tartják, de biztosítom önöket, hogy az ily 
abszurd dolgokat csak a legtudatlanabbak és a baboná-
sok hiszik e].« S hozzá tette még, hogy a papoknak még min-
dig óriási befolyásuk van a népre s hatalmukat politikai 
és társadalmi okokból kímélik még. Várni kell, míg a 
népnevelés fejlettebb lesz. Az igazság az, hogy az olaszok, 
a babonás hajlamúakat kivéve, névleges pápisták és ag-
nosztikusok. 

Az árnyképek mellett azonban fénypontok is van-
nak a szép Itáliában. Egyes városokban a protestáns 
missziók szépen virágzanak. Többek között egy utazó 
társaság, Róma és Milano között útját megszakítva, Spe-
ziában megállt s csodálkozva látta, hogy az ottani prot. 
missziói iskolában ezer gyermek tanul. Csodálkozásukra 
az iskola vezetője ezt mondotta: >Nincs ebben semmi 
jezsuitaság. A szülőknek nyíltan megmondottuk, hogy 
gyermekeiket a szentírásból tanítjuk, s mégis ide járat-
ják őket, mert jó és egészséges nevelést kapnak és mert 
a szülők nem merik a papok kezére bízni gyermekeiket, 
bár magokat r. katholikusoknak mondják.« 

A terjedő evangéliumi világosságnak azonban támad-
nak ellensúlyozói is Olaszhonban. így közelebb néhány 
kegyes turini ember csodahatású medaillonok elárusítására 
szövetkezett. Céljuk a befolyó összegből egy hajdani turini 
ferenczrendi barát, Don Bosconak emlékére különféle jóté-
kony intézeteket emelni. A társulat üzlete igen föllendült. 
Reportjaiból és árjegyzékéből néhány érdekes adatot köz-
lünk. Gundelsheimban, a Neckár partján egy nő »hirtelen< 
meggyógyult idegbajából a Bosco medaillon által — ára 



öt korona volt. Trierben egy ember karját összetörte egy 
puska lövés; az orvosok amputálni akarták, de egy 10 korona 
értékű Bosco éremtől magától meggyógyult. Sváicban is 
sokan meggyógyultak e medaillonoktól. Sőt még arra is 
akadt példa, hogy rosz tanulók átestek a vizsgán bizonyos 
számú medaillont vásárolván. Különösen hatásosak minden 
baj és betegség ellen a »két színre« festettek. Ezek drá-
gábbak is. A Bosco társulat igen jó üzleteket csinált eddig 
Német, Francia és Olaszországokban. 

Ez elvakultsággal szemben igen jól esik olvasnunk 
azt a tanulságos esetet, mely nem rég történt Florencben. 
Egy szegény protestáns asszony súlyosan megbetegedett. 
Egy magas rangú r. katholikus hölgy (hercegnő) megláto-
gatta, s a rábeszélés minden művészetét elővette és kimerí-
tette, hogy ezt az eltévedt juhot visszavezesse az egyedül 
idvezítő egyházba. Két óráig tartott a küzdelem, de a nő 
megingathatatlan maradt. Végre is az űrhölgy elő vette 
tele erszényét s a beteg elé tartva így szólt: »Lásd, ezt 
a te számodra hoztam . . . tedd le a hitvallást és vedd 
fel a kommuniót (az én házi kápolnámban is megteheted) 
tied lesz az a pénz*. De ez a súlyos argumentum sem 
hatott. »Vessz el magad és a te pénzed is« válaszolt a 
beteg, s a hercegnő megszégyenülve távozott. Gyóntató 
papja alig tudta megvigasztalni, hogy egy szegény protes-
táns így megalázta. 

Chr. W. után —a—s. 

N E K R O L O G . 

T a t á r J á n o s . 
1824—1899. 

Egy minden tekintetben kiváló, az egész lelkészi kar 
közül kimagasló, nagy tudományú, ékesen szóló, minden 
keresztyén erényben tündöklő lelkipásztor volt az, a kinek 
a neve itt olvasható, s a kinek gyászos elhunytáról érte-
sítést adott e lap mult heti száma is. Csoda-e, ha halál-
hírének vételekor a legmélyebb fájdalom, a legnagyobb 
keserűség és bánat érzete hatotta át keblünket?! Hiszen 
egyházunknak büszkesége, dicsekedése volt ő, a buzgó, a 
hithű, a puritán jellemű lelkipásztor. 

És most már nincs többé. Óh! mily nehéz dolog a 
változhatatlanba belenyugodni. Tudni azt, hogy nem szó-
lanak többé, hanem megnémultak örökre azok az ajkak, 
a melyek csaknem 46 éven keresztül oly szívhez szólóan, 
oly lelkesedéssel, oly lángoló hittel, apostoli buzgósággal, 
csüggedést sohasem ismerve hirdették a megfeszített Krisz-
tus drága evangéliumát. Mily leverő tudni, hogy nem lát-
juk test szerint többé azt, ki oly buzgó volt a reá bízot-
t a k b a ^ hogy még akkor is, midőn a testében már évek 
óta gyötrő kór kínozta : elsőnek tartá a kötelesség telje-
sítését, s ha csak hivatása, mint egyházmegyei tanács-
birót, más felé nem szólítá, mindig maga végezte népes 
egyházában a bizony sokszor sok faradsággal járó lel-
készi szolgálatot. Fá j elveszíteni azt a lelkipásztort, a ki 
úgy szerette a szolgálatot, melyet vett az Úrtól, hogy még 
utolsó napjaiban is itjúi tűzzel festette előttem a lelkészi 

hivatás fönséges voltát, s azt mondá, hogy bár sok mél-
tatlanságot szenvedett is lelkipásztori pályáján, még is, 
ha százszor kezdené is elől az életet, mindig azt válasz-
taná, mert e pálya fenséges, fenségesebb a királyénál. A 
király emberekkel áll összeköttetésben, de a lelkipásztor 
Istennel társalog, annak dicső dolgait hirdeti. Óh mily 
nagy mértékben repesett lelke az örömtől, — mily bol-
dogság sugárzott összeráncolt arcán, midőn ezeket mondá, 
s biztos hittel, biztos reménynyel említé, hogy hiszi: a 
jő Isten megengedi még neki az ő oltára körül való 
forgolódást. 

De a jó Isten akarata másként végzett. Megszűnt 
dobogni a nemesen érző szív ; kialudt a nemes életnek 
fáklyája, a mely gyülekezete, egyháza s a közboldogságnak 
munkálásában hamvadt el. 

Most már elvesztettük őt. Most már méltán így 
kesereghetünk a siralmak írójával Jeremiás prófétával: 
»megszünt a mi szívünknek öröme, siralomra fordul ta mi 
örömünk, elesett a mi fejünknek koronája, ja j most ne-
künk.« Bizony méltó okunk van a siralomra, méltó a 
mély bánatra, hiszen árván maradt gyülekezete tudja, 
mily sokat veszített ő benne. Hiszen hűséges szolgája 
volt ő a megváltó Jézus Krisztusnak, ki érette mindent 
örömmel szenvedett. Fáradhatatlanul, semmit sem vona-
kodva hirdette az evangéliúmot s építgette a hitnek tem-
plomát. Egyházi szónok volt ő a szó nemes és valódi 
értelmében, ki a legutolsó időkben is oly hévvel hirdette 
az Isten igéjét, hogy a 75 év egyáltalában nem látszott 
meg azon. Életével is felmutalá, hogy milyennek kell 
lennie a Krisztus vitézének. Mindenkivel szemben nyájas, 
barátságos volt ő. Vidám és derült kedélye bearanyozá 
a környezetet, melyben megfordult; s olyan volt mindenkor 
s mindenkivel szemben, a milyennek az evangélium hű 
szolgájának lennie kell. 

Életrajzi adataiból álljanak itt a következők. Szüle-
tett. a megboldogult Csanád vármegye székhelyén, Makón, 
az 1824-ik év szeptember utolján, vagy október elején. 
Születése napját pontosan nem lehet megállapítani, a 
mennyiben a születési nap nincsen az anyakönyvben be-
jegyezve. Szülei voltak : Tatár János és Baky Zsuzsánna. 
Egyszerű emberek, de kikről a megboldogult löbbször 
említé, hogy buzgók s vallásosak valának. Elemi és gim-
náziumi tanulmányait Makón és Hódmező-Vásárhelyen 
— kitűnő eredménynyel — bevégezve, az 1844-ik évben 
a debreceni alma mater fogadta kebelére, s onnan, amaz 
örökké nevezetes 1848-ik évben került ki, mint végzett 
hittan-hallgató. Ama nagy napokban tudott volna-e a 
tevékeny ifjúi lélek pihenni ? Bizonyára nem, hanem szol-
gálta hazáját, mint az első független minisztérium had-
ügyminiszterségének fogalmazója, majd később mint hon-
védielkész. De e dicső napoknak csakhamar vége lett. 
Letéve a kardot, felvette palástját s 1854-ben, részint 
mint gimnáziumi tanár, részint mint segédlelkész mun-
kálkodott Hódmező-Vásárhelyen. Az 1854-ik évben foglalta 
el rendes lelkészi hivatalát Szeghalmon, s attól fogva ha-
lála napjáig itt szolgált. 



A megboldogult itteni 45 éves lelkészi működése, 
mint a hithűség, az egyházkormányzás, a felekezeti türel-
messég, a közjólét munkálás mintaképe, örökre maradandó 
emlékű lesz, s bátran mondhatjuk, hogy az a virágzás, 
a melyben a szeghalmi egyház ma van, az ő elévülhe-
tetlen érdemeinek emlékoszlopa. Templomunk, iskoláink 
jó karban vannak; a hivatalnoki kar fizetése tisztességes. 
Új iskolákra, új templomra, szegény tanulók könyvvel és 
ruhával való ellátására tett alapítványok összege sok 
ezerekre rúg. Az egyház oly helyzetben van, hogy ha 
utánna a gondos vezetés avatott kezekbekerül: úgy itteni 
egyházunkon a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. 

Hithűségének s hazafiságának jellemzéséül elég legyen 
csak annyit felhoznunk, hogy az elnyomatás szomorú kor-
szakában a Thún-féle pátenst ő sem hirdette ki s a csá-
szárért való imádkozást csak a fegyveres erőnek engedve 
tette meg, azt mondván, hogy a magyarnak csak királya 
lehet, de császárja nem, s ha az lesz, azért szívesen imád-
kozik, de az osztrák császárért nem. Nagy szó volt ez abban 
a korban; de ő inkább engedelmeskedett lelke sugallatának, 
mint a hatalomnak. 

Az ilyen élet. az ilyen tehetség nem sokáig szorít-
kozhatot csupán csak a saját egyháza határába. A nagy 
tekintélyű és kiterjedésű békés-bánáti egyházmegye csak-
hamar aljegyzővé, majd tanácsbirójává választotta. Több 
mint 30 éven át szolgálta egyházmegyéjét; fáradságot 
sohasem ismerve végezte a reá bízottakat. 

És most már nincs többé a boldogult, nincs többé 
a nemes lélek. A nyár már betegeskedve találta s a négy 
heti fürdőzés nem fkönnvíté régi bajá t ; betegebben jött 
haza augusztus elején. Attól fogva sorvadozott. Katedrá-
ban csupán két köznapon volt. — Aztán ágyba feküdt. 
Fel-fel villant néha a reménynek halvány fénye, hogy 
megmenthető lesz; de mégis hiába volt az önfeláldozó 
szeretet, a melylyel gyermekei ápolták, — hiába az orvosi 
tudomány: e hó 3-án, reggel 9 órakor, három napi bor-
zasztó haláltusa után, lelkét Teremtőjének ajánlva, meg-
szűnt élni. 

Haláláról egyháza gyászjelentést adott ki, s emlékét 
jegyzőkönyvében megörökítette. Arcképét tanácsterme szá-
mára megfesteti. Temetése, a melyről hálás gyülekezete 
gondoskodott, e hó 5-én — épen neje temetésének kilenc 
éves évfordulóján — volt. A zsúfolásig megtelt s gyász-
lepellel bevont templomban, hová a megboldogult koszorúk-
kal halmazott ravatala is helyezve volt. Szabó János esperes 
tartott tanítást János XXI. 15—17 alapján. Azután meg-
indult a gyászmenet a temetőbe, hol Szilágyi Márton füzes-
gyarmati lelkész úr sírbeszédet, e sorok írója pedig búcsú-
beszédet tartott s az egész temetés folyamán a helybeli 
dalárda énekelt. 

Halálát kesergik mély gyászba borult gyermekei, 
úgymint Zoltán, a berettyó-szabályozási társulat igazgatója; 
Irén, Szigeti Elek mező-keresztesi lelkész neje ; Emma, 
Balla Árpád duna-pataji lelkész neje; Vilma; János, buda-
pesti kerületi orvos; Kornélia, Godán Sándor gazdatiszt 
neje; Béla, budapesti hivatalnok és 18 unoka. 

Elköltözött kedves halottunk, szeretett felejthetetlen 
lelkipásztorunk! Nyájadnak, kit oly önzetlenül szerettél s 
vezettél a boldogság útján, áldás kívánása kisér síri álmod-
ban, s fájdalmunk emez imaszerű óhajjá testesül: Nyugod-
jál csendesen! Porrészed találja a föld keblén nyugalmát, 
lelked nyerje meg a mennyei pálmát. És ki utolsó har-
codban így szóltál: megyek a szentekhez, — találd fel a 
szentek hónát, a választott boldog lelkek égi seregei, az 
örök nyugalom hazájában. Emléked közöttünk élni fog s 
tanít minket lelkesedni azonnemes eszmékért, a melyekért 
egész éltedben oly kitartással küzdöttél! 

Szeghalom. Vöröss Zsigmond, 
ev. ref. lelkésztanító. 

E G Y H Á Z . 

A dunamelléki ref. egyházkerületnek f. hó 
23 án, délután 4 órakor, a budapesti ref. főgim-
názium nagytermében tartandó egyházi értekezle-
tére ismételten is felhívjuk olvasóink ós az egyh. 
ker. gyűlés tagjainak figyelmét és szives megjele-
nésüket kérjük. 

A pesti evang. egyház lelkészi körei. A pesti 
evang. egyház ujabban ismét három lelkészi kört szerve-
zett az Isten igéjének hirdetése és a lelki gondozás inten-
zivebbé tétele céljából. Folyó hó 15-én már megkezdődtek 
az istentiszteletek ez uj körökben is, és a Sziv utcai 
iskolában Kacián János, a Práter utcai polgári iskolában 
Klaár Fülöp, s a Mester-utcai elemi iskolában Sass Béla 
vallástanárok prédikáltak. Az igehirdetést és az inten-
zivebb lelki gondozást eként 6 lelkészi kör s abban a 
vallástanárok szolgálják. Istentiszteleteket havonként egy-
szer és pedig minden hónap 3-ik vasárnapján fognak 
tartani a Váci-úti, Murányi-utcai, Sziv utcai, Práter-utcai, 
Mester utcai és a kőbányai Kápolna-téri iskolák hely-
ségeiben. 

A budapesti prot. egyházak belmissziói érte-
kez le te f. hó 16-án tartatott meg a ref. főgimnázium 
nagytermében és pedig igen nagy érdeklődés mellett, a mi 
világosan mutatja, hogy az ily faj ta értekezletekre való-
ban nagy szükség van. Összehozta az értekezlet az evang. 
és a ref. egyházak legkiválóbb és legbuzgóbb világi tag-
jait,-lelkészeit, gimnáziumi és vallástanárait, s a tárgyalás 
alá került kérdések felett megindult s magas színvonalon 
tartott eszmecsere eszméltetőleg és buzdítólag hatott a 
jelenvoltakra. Hiszszük is, hogy meg fogja teremni kivánt 
gyümölcsét az egyházi élet javára. — Éneklés és Fábián 
Dénes kispesti lelkész imája után Szilassy Aladár elnök 
meleg hangon üdvözölte a megjelenteket; Szőts Farkas 
titkár pedig bejelentette, hogy az értekezletnek, a biblia-
revizió és terjesztés felett érzeti s tolmácsolandónak hatá-
rozott köszönetét levélben fejezte ki az angol és a skót 
bibliaterjesztő társaság igazgatósága előtt, a mit mind a 
két társaság meleg hangon köszönt meg, kifejezvén örö-
müket a felett, hogy a belmissziói értekezletek felvették 



programmjukba a biblia- és a vallásos iratok terjesztésé-
nek támogatását, s szívesen felajánlották továbbra is 
segítségöket. A titkári bejelentések után dr. Kiss Károly, 
a pesti ref. egyház ügyésze ismertette a pesti ref. egy-
ház némely tagjaiból alakult s az egyházi adóreform kér-
dése felett tanácskozott értekezletnek a presbitériumhoz 
e tárgyban benyújtott memorandumát, a mely szüksé-
gesnek tartja a hívek lakásának, vagyoni állapotának nyil-
vántartását, — az utolsó 3 évi adóhátralékok behajtását 
— az egyházi adókivetés és beszedés deeenirálizálását, 
— adókezelő hivatal felállítását és egy felelős központi 
számvevő hivatal szervezését. — A kérdést egy másik 
oldaláról: a lelki gondozás decentralizálása szempontjá-
ból fejtegette a másik előadó, Hereczky Sándor evang. 
főgimnáziumi vallásfanár, ismertetvén a pesti ev. egyháznak 
most felállított lelkészi köreit, az azok által gyakorlandó 
intenzivebb lelki gondozást s ennek remélhető jó ered-
ményét az egyházi terhek viselésére nézve is. — A két 
érdekes előadás által bevezetett kérdés élénk eszmecserére 
adott alkalmat. Kálosi József törvényszéki biró abban a 
véleményben volt, hogy az adókivetés és beszedés dolgában 
az egyházaknak a törvény álláspontjára kell helyezkedni-
ük s a kivetett adókat kényszer behajtás útján is be kell 
szedniük. Csakis ez a radikális eljárás segíthetne a pesti 
egyházak szomorú pénzügyi helyzetén. Az intenzivebb 
lelkigondozást szükségesnek és üdvösnek tartja ugyan, — 
de nem hiszi, hogy azzal a pénzügyi dolgokba valami 
lényeges javítást hozhatnánk létre. — Dr. Szabó Aladár 
szerint a kényszeradóztatást meg kellene szüntetni és 
annak helyébe az önkéntes adózást állítani. Hogy azon-
ban e mellett az egyházak csakugyan megnyerjék a hí-
vektől a szükséges anyagi támogatást is, feltétlen és leg-
első kötelesség volna az egyháztagok lelkigondozása. Az 
egyház csak akkor állhat szilárdan, ha hívei önként, sze-
retetből támogatják anyagilag is, — nem pedig, ha csak 
kényszerűségből vesznek részt az egyházi terhek hordo-
zásában. Puky Miklós a rendszeres, kivetett és besze-
dendő adókat nélkülözhetetlennek tartja, mert hiszen adó-
kivetés és beszedés nélkül az egyház fenállhatásának 
eszközei és forrásai nem volnának biztosítva s ki volna 
téve annak a veszedelemnek, hogy kötelességét s köte-
lezettségeit teljesíteni nem volna képes. Helyesli az adó-
kivetés és beszedés decentralizálását, a helyi bizottságok 
szervezését, de másfelől szükségesnek tartja a lelki gon-
dozást is, a mit legcélszerűbben meg lehetne valósítani 
a helyi bizottságokkal igen szépen és könnyen össze-
egyeztethető lelkészi körök szervezésével. — Az értekez-
letekre kiszabott egy órai idő letelvén, az eszmecsere 
félbeszakadt; de az elhangzott előadások és felszólalások 
így is meggyőzhettek mindenkit a felől, hogy a budapesti 
prot. egyházak adózási ügye javításra szorul, s hogy a 
kívánt eredmény csakis az adózás ügyének, de mindenek-
felett és legelső sorban a lelki gondozásnak decentralizá-
ciója is intenzivebbé tétele mellett lesz elérhető. Méltó 
tehát, hogy az értekezleten elhangzottak ne csak elhang-
zottak legyen, hanem hogy meghallgattatásra is talál-

janak az egyházak vezetői körében. — A legközelebbi 
értekezlet napja november hó 13-ára tűzetett ki. A meg-
beszélendő théma az a kérdés lesz, hogy miként s meny-
nyiben kell az egyháznak szociális tevékenységet kifejteni. 

Haviár Dánie l , a szarvasi evang. egyház felügyelője, 
a mint már a múltkor megírtuk, a gyülekezet kebelében 
a magyar és a tót prédikációk miatt kitört nyelvi harc 
következtében lemondott állásáról. A presbitérium sajná-
lattal értesült a lemondásról s elhatározta, hogy igyekszik 
megtartani Haviárt továbbra is az egyházi élet javára, s 
hogy küldöttségileg felkéri lemondása visszavonására. A 
bizottság, a mint halljuk, küldetésében eljárt és Zvarinyi 
János lelkész megindító szavakkal kérte Haviárt, hogy 
maradjon továbbra is az ügyek vezetése élén. Haviár 
kijelentette, hogy gyakori betegeskedése az ok, a miért 
becsületbeli kérdésnek tartotta lemondását, mert nagyon 
sokszor, a legjobb akarat mellett is, betegsége gátolja, 
hogy a gyűléseken részt vegyen. A mennyiben azonban 
a presbitérium úgy találja, hogy az egyház ügyei az ő 
akadályoztatásai miatt nem szenvednek kárt — a bizalmat 
köszöni és kész egyházát továbbra is szeretettel szolgálni 
— A küldöttség örömmel vette tudomásul Haviár elhatá-
rozását, — s hiszszük, hogy e dolgon okulva, a gyüleke-
zet is helyre fogja állítani kebelében a békességet. 

A Páli Szent Vince-egyesület Debrecenben. A 
debreceni Prot. Lap legutóbbi száma fájdalommal emlé-
kezik meg arról a működésről, a melyet Debrecen kál-
vinista népe, között a Páli Szent Vince r. kath. jótékony 
egyesület folytat. Ez egyesületet Wolafka Nándor szervezte 
Debrecenben 1895-ben és 3 év alatt 151 református 
családot segélyezett. »Hogy ennek mi lesz az ára és a 
következménye — sóhajt fel a nevezett lap — azt majd 
a jövő mutatja meg*. S így folytat ja: »Talán mégis itt 
volna már az ideje, hogy komolyan foglalkozzunk a népes, 
nagy, de a maga nagyságában össze nem tartható debre-
ceni ref. egyház decentralizációjával!« — Bizony ideje 
volna; de gondolják meg Debrecenben azt is, hogy magá-
nak az egyháznak decentralizálásával, még ha keresztül-
vinnék is, az egyházi életet nem tehetik még virágozóvá 
és a veszendő lelkeket még nem menthetik meg. Az a 
decentralizáció csak akkor íog óhajtott eredményt létre-
hozni, ha nemcsak abban fog állani, hogy több papot 
vagy káplánt fognak beállítani, hanem ha összekötik azt 
a lelkek gondozásával, a szegények és esendők támoga-
tásával, a híveknek a tevékeny egyházi életbe bevonásá-
val, ifjúsági és nőegyesületek alakításával, egyszóval a 
belső misszióval is. Ezek nélkül a decentralizáció csak 
üres forma marad, a melynek a kívánt eredménye nem 
valósulhat meg, s a mi mellett Wolafka csak úgy halász-
hat továbbra is, mint eddig cselekedte. 

I S K O L A . 

A l e l k é s z k é p e s í t ő v i z s g á l a t o k a budapesti ref. 
theologiai akadémián f. hó 17. és 28. napjain tartattak 
meg. Az első lelkészképesítő vizsgálatra 7 végzett theoló-



gus jelentkezett és adott be dolgozatot. A szóbeli vizs-
gálat és az írásbeli dolgozatok a lapján közülök 4 jelesen, 
2 jól és egy elégségesen képesittetett. — A második 
lelkészképesítő vizsgálatra 6 segédlelkész adott be dolgo-
zatot. Kettőnek a dolgozata azonban elkésve, csak a vizs-
gálat előtt pár nappal adatván be. a vizsgáló bizottság 
által nem fogadtatott el s iróik a szóbeli vizsgálatra 
nem bocsáttattak, hanem egy évre visszavettettek és új 
Írásbeli dolgozatok készítésére utasíttattak. A szóbeli vizs-
gálatra jelentkezettek közül egy a vizsgálattól visszalép-
vén, csak három vizsgázó maradt , a kik küzül egy jele-
sen, kettő elégségesen képesittetett. 

B a l l a g i e m l é k ü n n e p é l y . A pesti reform, főiskola 
(theológia és gimnáziumi elöljárósága) október hó 7-ik 
napját az intézetek szellemi és anyagi jóltevői emléke-
zetének felújítására rendelte, hogy megemlékezvén az in-
tézetek életében magoknak érdemeket szerzett férfiakról, 
emlékezetük elevenen tar tása mellett, életük nemes pél-
dája által szeretetet, ragaszkodást, áldozatkészséget t ámasz-
szon mind a nagy közönség, mind különösen az intézetek 
vezetése alatt álló tanuló ifjúság lelkében. Két évvel ezelőtt 
Török Pálról, a mult évben Gönczy Pálról történt kegye-
letes megemlékezés; ez évben pedig a nagynevű triumvi-
nátus harmadik tagjának, dr. Ballagi Mórnak az emléke-
zetét újították fel, szép ünnepély a lakjában. A gimnázium 
nagytermét, a tanári testületekkel élükön a két intézet 
növendékei töltötték meg; az első széksorokat néhai Bal-
lagi Mór családjának tagjai foglalták el, míg az elnöki 
emelvényen Szász Károly püspök úr és a két intézet 
igazgatói : Szőts Farkas és Molnár Sándor foglaltak he-
lyet. Az ünnepélyt a főgimnáziumi ifjúság énekkara nyi-
totta meg egy gvászdal eléneklésével, a melynek elhang-
zása után Molnár Sándor főgimn. igazgató mondott buzgó 
imát. Ballagi Mór emlékezetét Szőts Farkas theol. akad. 
igazgató újította fel, lapunk mult számában egész terje-
delmében közölt s a nagynevű férfiú életét, küzdelmeit 
híven feltüntető szép felolvasásában. A felolvasás mély 
benyomást gyakorolt mindenkire, s hallva Ballagi if jú-
korának küzdelmeit, szenvedéseit, sok szembe szökött fel 
a részvétnek igaz könye ; majd meg, a mikor láttuk őt 
felidézve előttünk a munka nemes mezején: lelkünk bá-
mulattal telt el a nagy férfiú kitartása, soha nem lankadó 
lelkesedése, igaz küzdelmei felett. A felolvasás után Szász 
Károly püspök szólalt fel s igen érdekesen és melegen 
emlékezett meg Ballagival való első találkozásáról s arról 
a benső viszonyról, a melyben a boldogulttal állott, mind 
élete végéig. A szép és kegyeletes emlékünnepélyt a gim-
náziumi énekkar gyászdala rekesztette be. 

A vallás- és közoktatásügyi költségvetés. A 
pénzügyminiszter f. hó 10-én terjesztette be az 1900. évi 
költségvetést a képviselőházhoz. E szerint az 1900. évi köz-
oktatási költségvetés sotnmázata szerint a rendes kiadások 
összege 33.267,176 korona ; a rendkívüli kiadások összege 
7.503,412 korona; a kiadások főösszege40.780,588 korona. 
A rendes bevételek összege 4 .610,996 korona ; a rend-
kívüli bevételek összege 5.169,756 k o r o n a ; a bevételek 

főösszege 9.780,752 korona. A vallás- és közoktatásügyi 
költségvetés a tavalyival szemben 5 333,000 korona emel-
kedést tüntet fel. A felsőbb tanintézetek szükséglete'729,000, 
a középiskoláké 131,000, a felekezeti, községi és egyéb, 
nem állami intézetek segélyezése 111,000, a szakiskolák 
szükséglete 108,000 koronával emelkedik. A lelkészi jöve-
delmek kiegészítésére 200,000, a vidéki muzeumok és 
könyvtárak gyarapítására 88.000, beruházásokra 1.932,000 
korona van felvéve. Az elemi népiskolák tétele 461.816 
koronával nagyobb a tavalyinál, s az 1895-ik esztendő-
vel összehasonlítva 2.561,282 koronával emelkedtek a 
népoktatás költségei. A 461,816 korona több költségből 
160 ezer koronát irányzott elő a miniszter a tervezett 
ezer új állami népiskola második sorozatának, vagyis 
2 0 0 ú j állami iskolának költségeire, oly módon, hogy amennyi-
ben ezen iskolák csak az 1900-ik év szeptember havában 
nyílnak meg, az egész évi 480 ezer korona költség egy-
harmadát , vagyis 160 ezer koronát vett fel az 1900-ik 
évi költségvetésbe átalányként. Az uj iskoláknál 300 tanítói 
állást terveznek. 301,816 korona több költség a már létező 
állami iskolák szükségleteire, fejlesztésére jut. A létező 
állami elemi iskolák személyi kiadásaira előirányoztatott 
3 .661,282 korona. Minthogy legégetőbb a ba j azon állami 
tanítóknál, a kik csak 800 korona fizetést és azon állami 
tanítóknál, a kik nagyobb községekben csak 200 korona 
lakpénzt élveznek, a miniszter a jövő évben ezek sorsán 
akar első sorban segíteni, s módot nyújt arra, hogy a 
jövő évben 300 tanító léphessen elő — a szolgálati évek 
a rányában — 800 korona fizetésből 1000 korona fizetésbe 
és 413 tanító lakpénze emelhető legyen 200 koronáról 
300, illetve 260 korona lakpénzre. Személyi, igazgatói és 
évötödös pótlékokra előirányoztak 182,340 koronát ; hit-
oktatói tiszteletdíjakra 64,736 koronát; tüzifaváltságra 
3856 kor., végre szolgatartásra 3650 koronát. 

A s i k e t n é m á k i skolája . A kultuszminiszter a siket-
némáknak iskolát akar építeni s a főváiostól kért telket. A 
pénzügyi bizottság ülése azt javasolta a közgyűlésnek, 
hogy a Zuglóban 300 öl területet adjon az iskola céljaira. 

A t a n í t ó k h á z a , melynek célja a tanítók fiai részére 
egy főiskolai internátus felállítása a fővárosban, a meg-
valósulás felé közelget. A nagyfontosságú és nemes célú terv 
keresztülviteléhez most már a kormány is hozzájárul, a 
mennyiben az >Eötvös-alap« és a »Tanítók Országos 
Bizottsága* igazgató tanácsának a mult héten tartott ülé-
sén örömmel jelentette be a taní tókházának vezetősége, 
hogy Wlassics Gyula kultuszminiszter kezdésére a kor-
mány egy millió koronát szán a Tanítók Házának meg-
vételére és ujabb építkezéssel való kibővítésére. A miniszter-
tanács határozata szerint az országgyűléstől kérni fogják, 
hogy az egymillió koronának egyötödét már az 1900-diki 
költségvetésbe fölvegyék. Az igazgatótanács hálásan vette 
tudomásul a kultuszminiszter kezdését és a magyar kor-
mány szép elhatározását. Szóba került a főiskolai inter-
nátus föntartási költségeinek beszerzése is. Az Eötvös-alap-
egyesületnek közel százezer forintos vagyona egyéb célo-
kat is kell, hogy szolgáljon. A vidéki tanító-egyesületeknek 



megajánlott hozzájárulási összegei sem elegendők az inter-
nátus föntartására. Kimondotta tehát az igazgatótanács, 
hogy a megajánlott alapítványok kamatait a jövő év elején 
bekéri. Továbbá 25 frtos részvények vásárlására kéri a 
tanítóságot. Az iskolaszékek útján kérő levelet fog szét-
küldeni az országba. A jobbmódú iparosok, kereskedők 
és gyárosok figyelmét kívánják fölhívni az új intézményre, 
melynek megnyitását már most véglegesen november 19-ik 
napjára tűzték ki. Az egyesület szűk helységei nem enge-
dik meg, hogy a megnyitási ünnepet nagyobbszabásúvá 
tegyék, ezért csak korlátolt számú meghívót bocsátanak 
ki. Göös József dr. szóba hozta még a gyűlésen a Kolozs-
várott állítandó Tanítók Házát. Javaslatot tett arra, hogy 
az igazgatótanács már most mondja ki megállapodásképen, 
hogy a Tanítók Ház-alapja az egész országra kiterjedőleg 
egységes s nem egyezhetnek bele abba, hogy az erdélyiek 
külön alapot alkossanak. A közös alapból építsék föl a 
kolozsvári főiskolai internátust, melyre aztán külön helyi 
bizottság ügyelhet. Az igazgatótanács, tekintettel arra, 
hogy Kolozsvárott nem lát szeparatisztikus törekvéseket, 
nem látta szükségesnek az állásfoglalást. 

A budapesti mesterinasok iskolája. Nagy baj 
van a mesterinas-oktatással. A pedagógia és az ipar ellen-
tétes érdekeit sehogyan sem tudják megegyeztetni. A peda-
gógusok nappal akarnak tanítani, az iparosok azonban 
nappal a mesterségre akarják fogni az inasgyereket és 
este óhajtják iskolába küldeni. Próbálták már öt órától 
hétig, hattól nyolcig és héttől kilencig, de egyik kísérletnek 
sem volt eredménye. Végre az Országos Iparegyesület 
megegyeztette a különböző iparosok érdekét s valamennyi 
ipartestületet értekezletre hívta össze. Az értekezletből 
azt a javaslatot tették a városnak, hogy hefenkint csak 
egy munkanapon, csütörtökön tanítsák a mesterinasokat, 
még pedig fölváltva, délelőtt és délután, hogy az iparos 
ne küldje egyszerre valamennyi inasát az iskolába. A 
javaslatot a főváros akceptálta. A kereskedelmi miniszter 
azonban értesítette a fővárost, hogy tárgyalt a kultusz-
miniszterrel s a főváros határozatát nem fogadhatták el 
A miniszter méltányolja a közgyűlés törekvését, hogy az 
iparnak es a pedagógiának az érdekét összeegyeztesse ; 
az ipartörvény azonban világosan elrendeli, hogy heten-
kint két munkanapon, legalább négy órán át kell tanítani 
a mesterinasokat, vasárnap pedig a rajzot. A miniszter 
fölhívja a várost, keressen más megoldást, még pedig 
úgy, hogy lehetőleg nappal tanítsanak a mesterinas isko-
lában. Megjegyzi még a miniszter, hogy a tanításnak egy 
napra való összevonását a kultuszminiszter pedagógiai 
szempontból sem helyesli. 

Róm. kath . e g y e t e m Pécset t . Az utóbbi napok-
ban többfelől emelkedtek hangok egy tisztán róm. kath. 
egyetem felállítása iránt. Az óhajtozók egy része Eszter-
gomban, a primási székhelyen szeretné felállítani az egye-
temet, a másik rész azonban Pécsett akarná megvalósí-
tani. Hettyey Sámuel pécsi püspök maga is szót emelt a 
pécsi egyetem érdekében, a mennyiben a papsághoz szep-
tember 28-kán körlevelet intézett e tárgyban. A körlevél 

történeti adatokat hoz föl arra nézve, hogy a tradícióinál 
fogva Pécset illeti meg a magyar r. katholikus egyetem. 

Az alsó-szabolcs hajduvidéki ev. ref. egyház-
m e g y e i tan í tó t e s t ü l e t f. év október 23-án, délelőtt 
9 órakor, H.-Nánáson tartja rendes közgyűlését. Tárgy-
sorozat : 1. Megnyitás. 2. Tisztviselők s egyesületi képviselők 
beszámolása, kapcsolatban javaslat a »Tanítók Háza« 
ügyében. 3. A népiskolai vizsgák anyaga és módja. Vita-
tétel. Előadó: Munkácsy Sándor h-böszörményi tanító. 
4. Népiskolai szervezet és rendtartás. Vitatélel. Előadó: 
Kóti Jeremiás h.-hadházi tanító. 5. A szociálizmusról. 
Értekezés Bán Géza h.-nánási tanítótól. 6. Humoros fel-
olvasás a nevelés köréből. Tart ja: Szabó Kálmán b.-új-
városi tanító. 7. Indítványok. 8. Alapszabályszerü intéz-
kedések. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A föld k o r a felett már sokat vitatkoztak és spe-

kuláltak a geológusok, de bizony igen nagy az eltérés 
közöttük még ma is. így Kelvin a föld korát husz millió 
esztendőtől száz millióig becsüli. Sokan elfogadták az ő 
nézetét, de viszont mások meg ezt a végetlen időt is 
kevésnek tartják arra, hogy a föld geológiai alakulásait 
és a növényi és állati élet kifejlődését megmagyarázzák. 
Ezért sokan vannak, a kik a földet még idősebbnek tart-
ják. így pl. Perry abban a véleményben van, hogy nem 
sok, ha négy milliárd esztendőre becsüljük is a föld élet-
korát. 

* Spanyol pápista türelmetlenség. Madridban 
a protestánsok gimnáziumot építettek, s most, hogy elké-
szült az épület, Fliedner, madridi lelkész leírta az építés 
történetét, a mely szomorú adatokat tartalmaz a r. katho-
likusok türelmetlen eljárására vonatkozólag. Fliedner tudó-
sítása röviden a következő: Hogy építési engedélyt nyer-
tünk : két esztendei fáradságba került. De alig, hogy 
hozzákezdtünk az építéshez, azonnal betiltották, mert az 
érsek, látván azt, hogy az épület nagynak Ígérkezik, a 
belügyminisztertől kieszközölte az építés félbeszakítását. 
Mikor elmentem a főpolgármesterhez, így szólt hozzám: 
»Önök templomot építenek s nem iskolát, hiszen torony 
és harang van a tervben!* »Igen« — felelém, — »mert 
a harang az órát helyettesíti; de hát szívesem beleegyezem, 
hogy ne legyen benne harang s a tornyot is megkiseb-
bíttetem, hogy senki se mondhassa, hogy templomtorony!« 
Csakugyan megváltoztattam a tervet, s a főpolgármester 
megelégedését fejezte ki ; azonban az építés tovább foly-
tatását nem engedte meg, míg egy mellék utcát nem 
hozatott rendbe, a mi épen 7 hónapig tartott, noha négy 
nap alatt bátran elvégeztethette volna. . . Mire a 7 hónap 
eltelt: a liberális kormány megbukott s helyét konzer-
vatív fogtalta el, a melynek elnöke megadta az építés 
folytatására az engedélyt, miután elálltam a toronytól is, s 
a harangtól is. De alighogy az így megcsonkított tervnek 
megfelelő építéshez hozzáfogtunk, előállott az egyik rendőr-



hadnagy, s a munka abbanhagyását parancsolta meg. 
Rendkívül meglepődött, mikor a miniszterelnöknek, Cano-
vasnak az engedélyét felmutattam, s futott az érsekhez, 
meg a nunciushoz, a kik szintén meglepődtek, hogy a 
konzervatív kormánytól engedélyt kaptam; s az érsek, 
meg a nuncius csakhamar cselekedtek, mert a pápai szék-
től irat jött a királynéhoz, Cretoni nuncius pedig személyesen 
tárgyalt a királynéval s Ganovassal. Én épen akkor Lissa-
bonban voltam lelkészértekezleten, a honnan Londonba 
akartam menni. Ámde vissza kellett térnem, mert a rosz 
hir haza szólított, s alig hogy haza értem, mentem Cano-
vashoz, ki így szólott: »Megint bajom van az iskolájuk 
miatt! Pedig hát ön megtette, a mit kívántam! Most arra 
kérem, tegye meg kedvemért, hogy ne csináljanak góthikus 
ablakokat. A nuncius így akarja.* S megígértem, hogy 
nem lesznek gólh-ívezetüek. — De tovább is folytatta 
Canovas: »De az épület kerek alakú is lesz, a mi nem 
apsis ugyan, de még is kerek!« . . . Én erre boszusan 
ezt mondtam: »No hát lesz négyszegletű.« Csakhogy erre 
Canovas ezt felelte: »Az Istenért ezt ne tegye!* . . . 
Nem tudtam mit felelni, végre nagy sokára így kiáltottam 
fel: »No jó, hát legyen nyolcszögletű!* . . . S Canovas 
belenyugodott s megnyugodott. Az épület elkészült, de 
építésének története bizonyságot szolgáltat arra, hogy a 
r. kath. egyház fejei, mint mindenütt, úgy főleg az 
inkvizicó helyén az ellenségeskedésnek s gyűlöletnek a 
mesterei. (S. Pataki Lapok.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f Ba t i z fa lvy Is tván, a budapesti evang. főgimná-

zium volt igazgatója, nyugalmazott tanár, presbiter és 
több tudományos intézet tagja, élete 75-ik évében, f. hó 
11-én elhunyt. Ravatalát a Deák-téri evang. templomban 
állították fel s onnan kisérték folyó hó 13-án síri nyugal-
mára, a kerepesi temetőbe. Temetésén megjelentek : a ta-
nári kar vezetése alatt az evang. főgimnázium tanuló 
ifjúsága, — Zsilinszky Mihály államtitkár, Fabinyi Teofil, 
dr. Wágner Géza, Vecsey István, Fuszek Ágoston, dr. Láncy 
Gyula, — az országos honvédmenedékház tagjai és a pesti 
evang. egyházak előkelőségei. A koporsó fölött Horváth 
Sándor lelkész mondott beszédet s méltatta az elhunyt 
érdemeit úgy a haza, mint a tndomány, de különösen 
az evang. egyházi élet és tanügy terén. — Batizfalvy 
Istvánban a régi jó tanárok, protestáns tanügyi írók és 
hazafiak egyike szállt a sírba. A szabadságharcban mint 
a híres 2-ik honvédzászlóalj főhadnagya vett tevékeny 
részt. A harc lezajlása után előbb Rozsnyón lett tanár, 
1860-ban pedig a pesti evang. főgimnáziumhoz jött ál, 
s itt működött egész késő öregségeig, a mikor jól meg-
érdemelt nyugalmába vonult. Mint író is érdemes és tisz-
telt nevet szerzett magának s iskolai tankönyveit szerte 
használták a prot. iskolák az egész hazában. Munkái 
között nevezetesebbek: Történeti életrajzok, Aranybánya, 
Magyar királyok és vezérek arcképcsarnoka, A magyar 
prot. egyház története. Szerkesztette a Heekenast által 
1859—1864 közt kiadott Ismerettárt, a Magyar Nép Lap-
ját és Ballagi Mórral együtt 1861—1863 ig a Házi Kincs-
tárt. — Emlékezete legyen áldott közöttünk! 

f Kovács Elek, vámos-gálfalvi (Erdély) lelkész, 
egyházkerületi képviselő, nyugalomba vonult tiszteletbeli 
esperes, a küküllői ref. egyházmegye tanácsbirája, törvény-
hatósági bizottsági tag stb., életének 57-ik, lelkészi műkö-
désének 27 ik évében, hosszas és kínos betegség után, 
f. hó 2-án elhunyt.. A minden tekintetben kiváló férfiú 
emlékezete legyen áldott! 

f Varga Eszter , Földváry László váchartyáni ref. 
lelkész neje, életének 52 ik, házasságának 29-ik évében, 
hosszas és kinos szenvedés után f. hó 13-án elhunyt. 
Temetése 15-én ment végbe. — Őszinte részvéttel osz-
tozunk a gyászban, mely a boldogult elhunyta által csa-
ládját érte, s míg az elköltözött léleknek örök boldogsá-
got és üdvösséget kérünk a kegyelem Atyjától, másfelől 
kérjük az ő vigasztalását és égi balzsamát hátra maradt 
s igazán árván maradt kedvesei számára. Nagy szükségük 
van erre, mert valóban elesett az ő fejőknek koronája! 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J. Kisújszállás. — Sz. M. Eperjes. — L. L. 

Sárkeresz túr . — A cikkeket megkaptuk, köszönjük. — 
Legközelebb felhasználjuk. 

P. J. Uj Szivac. Az elismerő megemlékezést kö-
szönjük. A felvetett eszme már minket is foglalkoztatott, 
s igyekszünk is megvalósítani minél előbb. 

P á l y á z a t . 
Az eperjesi ág. h. evang. kerületi kollégium államilag 

segélyezett főgimnáziumánál egy magyar-német rendes 
tanszékre pályázat hirdettetik. 

A nevezett szakra képesítettek felhivatnak, hogy 
szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
végzett tanulmányaik, képesítésök és eddigi netaláni 
szolgálataik okmányokkal igazolandók, a kollégium igaz-
gató-választmányához intézve/*, é. november 15-kéig küld-
jék be a kollégiumi főgimnázium igazgatóságához. 

A rendes tanár jövedelme 1200 frt, mely fizetés 
fokozatosan 1400, illetőleg 1600 frtra emelkedik, 250 frt 
lakbér és öt 100 frtos ötödéves korpótlék. 

Hogy ha már alkalmazásban levő rendes tanár 
választatnék meg, akkor ez azonnal véglegesen alkalmaz-
tatik; hogyha pedig olyan pályázóra esnék a választás, 
ki még nem volt alkalmazva, de oklevéllel bír, akkor ez 
rendes tanári fizetéssel alkalmaztatik ugyan, de csak egy 
évi sikeres működés után fog állásában véglegesítetni. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék ideiglenesen 
fog betöltetni helyettes tanárral, kinek fizetése 800 frt és 
100 frtnyi lakpénze lesz. 

Intézetünk az országos tanári nyugdíjintézet tagja. 
A nevezett tanszékre csak protestáns vallásúak pályáz-

hatnak. 
Az állás 1900. évi január 1-én elfoglalandó 
Kelt Eperjesen, 1899. október 10-én. 

Dr. Schmidt Gyula, 
2—2 kollégiumi felügyelő. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNBZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



r 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
Szerkesztőség: 

IX. krrület, Kálvin-tér 7. szánt, hová a kéz i ra tok 
cimzendök. 

Kiadó-hivatal : 
Hornyánsttky Viktor leönyvkeresieedése (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. 
Eliífizetési ára : 

Félévre : 4 frt JíO kr; egész é v r e : 9 frt. 

Egyes mám ára 30 kr. 

Reformáeió ünnepén. 
(Jel. XXI. 5.) 

»Ime mindeneket megújítok« ezt mondja, a 
ki a székben ül. Boldog kéz a mely e szavakat 
leírta, boldog lélek ki mindezeket láthatta. 

Mindeneknek újulása. Micsoda mórhetetlen 
munka volt az, micsoda elbeszélhetetlen küzde-
lem, míg más lőn az ég, és mássá változott a 
föld. 

A látás kezdete az, hogy az ég változik 
meg. Az ég, mely eddig csak villámokat szórt, 
zord igazságával csak rettentett , elérhetetlen 
messzeségével csak kétségbe e j te t t : imo az ég 
most az irgalom sugarait löveli szerte és ide 
költözött az emberek közé az Istennek országa 
minden ő gyönyörűségével. Megújult az ég, ú j ra 
olyan lőn, mint a mely a teremtés első napján 
mosolygott a boldog földre. Közös tulajdon lőn 
újra. A tékozló fiúval megosztá az Atya hajlékát, 
a jó fiú a királyok királya. 

Azután neki fog amaz Első és Utolsó, hogy 
megváltoztassa a földet is annak akaratából ki 
»megújít mindeneket az 0 szájának lehelletóvel.« 
Óh! micsoda munka volt ez, micsoda küzdelem ! 
Egy kis fűszál újulása is mekkora küzdelmével 
jár a benne szunnyadó erőnek. Míg az a föl-
det meghasítja s a sötétségből a világosságra 
jő, fagyot, jégverést, ártó ellenséget elkerül, mek-
kora küzdés az. 

Micsoda ret tenetes harc az, milyen temér-
dek küzdelem, melyet Krisztus vív a Sátánnal 
a földnek megújulásáért azokban a napokban, 
mikor öldöklés, vér iszonyat, ártatlanok sikol-
tása, igazságért üldözöttek halálhörgése, hóhé-
rok kegyetlensége töltötte be a földet ós annak 
határait . Azt csak János tudta leírni, a ki 
látta lelkének szemeivel. A lelkének szemei-
vel, a melyek nem csalhatnak. Boldog szem 
a ki, láthattad a Krisztus diadalmas harcát 
amaz Antikrisztussal. Melynek nyomán újjá lőn 

a föld is. Eltörölt az Isten minden könny-
hull atást, a halál többé nem volt; nem volt ke-
serűséggel való sírás, nem volt fájdalom, mert 
az Úr eltörölte mindezeket. Csak boldog megvál-
tott ember lakott a földön és békességes szívű 
nép, mely látott »nagy szabadulást^. 

A próféta látja ezt is, hallj a az okát a 
»székben ülőnek« szájából. Lát ja és hallja a 
messze jövendőnek eseményeit. Van ezen cso-
dálni való ? Hát nem megmondta amaz Első és 
Utolsó, hogy így leszen ? Szeme a múltban az 
0 fényes alakját látja derült ég mosolygásában 
jelenni meg ós tűnni el. A jelenben peclig csak 
harcot lát, vérontást, iszonyú tusát, soha nem 
hallott küzdelmeket, melyeknek borújából neki 
is kijut bőségesen. De a jövendőben ott látja 
lelkével biztosan azt a boldog időt, mikor meg-
újul minden, a székben ülőnek szaván ! 

Ki merné tagadni, hogy úgy lőn minden. 
Hogy a mikor Krisztus lelke diadalmat vőn a 
Sátánon, megújult az ég a földdel egyetemben. 
Öröm az egyikben, béke lakozott a másikban. 
Megújult a szövetség, megújult a szeretet, az ir-
galom; megújult a bűnben vénhedt ember is, 
minden szokásával, erkölcsével, indulatával, esz-
méivel, egész életével. Mert a székben ülőnek 
szava hallattatott a világ felett : »Ime megújítok 
mindeneket.® 

Azután repült e szárnyas idő. S az ég és 
föld újra megváltozott. 

Az ég magokat kiváltságosnak mondó bi-
torlók hazája lett, a mint ők állíták. Isten és 
ember közé embert állítának. S az odajutásnak 
ára nem ingyen kegyelem, hanem ember zse-
bébe vándorló áldozat lőn. A haragvó ég újra 
szórta villámait. 

A föld újra szolgák hazája lett. A mint 
eltiltották tőle amaz élő kútfő vizét, tüske ós 
bozót verte fel; a tudatlanság, vakhit, babona 
bozótja, melyben kedvére tenyészett a bűnnek 
dandárja. El se hiszi senki hogyha mondom, 
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hogy áldást osztottak akkor arra, a ki gyilkolni 
ment, jutalmat adtak annak, a ki a sötétséget 
terjeszté, máglyával fizették azt, a ki meggyúj-
totta a világosságot. Vigasz nélkül való hit, ke-
serűséggel teli sirás, viszhangnélküli panasz, 
meddő zokogás tölti az áldozati máglyák füst-
jétől terhes ég alját, a mely máglyákon testvérét 
áldozta Kain »ad majorem glóriám (bűnül ne 
vedd Uram hogy leirom !) Dei.« 

A farizeismus szabadon bujálkodott bűné-
vel s büszkén hirdette: ón változhatatlan vagyok. 
Ki merte volna megtagadni szavát, ha csak nem 
kivánta a martir halált. Az apokalypsis ször-
nyetegei öltöttek újra alakot. Emberfeletti hata-
lommal uralkodott a Sátán, ama régi Kigyó. 
Mégis akadtak próféta lelkek, az Atyának áldottai, 
kik eme szörnyűségek közepette is hallották és 
elhitték az Úrnak szavát: »Megújítok minde-
neket. « 

Bizony O újított meg mindeneket. Ha em-
ber, ember ellen folytatta volna ezt a harcot, 
a mit reformációnak neveznek, ugyan mi lett 
volna belőle, móg ha mindenik reformátor óriás 
vagy titán lett volna is. Gondolja el valaki, hogy 
száz, kétszáz millió ember ellen ki áll küzdeni 
egy-két egyszerű egyén, hatalom, móltóság rang, 
pénz nélkül. S nemcsak hogy fényes diadalt arat, 
de harcuk nyomán megújul ég és föld egyaránt. 
Szabad lesz újra mind a kettő. Szabad az Isten 
irgalmának ege. Szabad lesz az eltiltott forrás 
s annak tisztán csurgó vizétől megújul a földön 
tudomány, művészet, erkölcs, sziv, elme ós lélek 
egyaránt. Boldoggá lesz a siró, nagygyá a kicsiny, 
a ki igazságot éhezik ós szomjúhozik: megelégülóst 
talál. S ki vívta az t a harcot, melyről tudunk 
mind annyian, melynek szörnyűségei, ma is meg-
borzasztják idegeinket. »Ime megújítok minde-
neket« csendül a szó. Bizony te voltál az Uram 
a ki megújítottál mindeneket! 

Míg a földön ember s úr leszen, addig a Sá-
tán helyet mindig talál, melyen harcát újra 
kezdje. Ennek a harcnak a színtere a mai világ 
is, korunk is, hazánk is. 

Azzal mi nem dicsekedhetünk, mint más 
boldog nemzetek, hogy óriás küzdelem folynék 
falainkon belül, a bűn és Jézus között. Peclig 
milyen örvendetes dolog volna ez. Az épen a 
kétségbeejtő, hogy ez a dekadens világ még csak 
nem is szabadkozik, nemhogy küzdene a bűn 
ellen. Olyan természetesnek találjuk már ural-
mát, hogy eszünkbe sem jut küzdeni ellene. Úgy 
hogy gondolkodó ember ha szótnéz a világon 
és látja büszke orcával uralkodni a bűnt, ós 
tehetetlen feküdni az Istennek seregét, bizony 
elkeseredik és sír, hogy el kell pusztulni az Úr 
népének, hogy ime nem az megint az ég sem, 

a föld sem, a minek lennie kellene. Az ég ós a 
irgalom, emberi bölcseség üres abstrakciója vál-
tozott, s ha tartalmat nyer, ez a tartalom még 
csak nem is emberi. Vagy mivel a lázas agy-
velő szűk kategóriái be nem fogadhatják, egy-
szerűen megszűnik létezni. Nincs, bizony nincs. 
A fölei pedig . . . . Oh ! a föleiről ne is beszél-
jünk. Szomorú, siralmas dolgok ezek nagyon. 

Olyan jók az ilyen ünnepnapok. Melyeknek 
csendében helyet talál az Úr angyalának szava, 
melyeknek ihletében hallhatjuk az Istennek sza-
vát : »Ne sírj !« íme diadalmat vett a Jucla nem-
zetségéből való oroszlán. (Jel. V. 5.) 

Ne sirj ! Mert ime megújítok mindeneket, 
ti nélkületek. En újítok meg. Áldott szónak éltető 
zendülése. Bizony ha reánk hagynád, elveszne 
hitünk. De ha te megcselekszecl értünk, érezzük 
hogy élünk. 

Gyarló szemünk, ha a jövendő fátyolán át-
hatolni nem tudsz, nézd csak a multak hatalmas 
tanúságait. Hallgasd meg reszkető lelkünk e 
napnak szavát, mely egy jelenés erejével hir-
deti neked : »Ime — az Ur az, ki — megújít 
mindeneketcc. Ne reszkess azon, hogy gyengék 
vagyunk, ne siránkozz azon, hogy verve sere-
günk : a Juda oroszlánja már győzött, s győzelme 
a világ újulása lőn, valahányszor elfogadta azt 
a világ. 

Harsogd te nap, nagy küzdelmeknek, nagy 
diadalmaknak, hihetetlen újulásoknak ég ós föld 
változásainak napja, hogy az Úr megújít minde-
neket. Ila találsz boldogtalan embert a saját bű-
nén keseregve; ha lelsz az igazság vesztén könyet 
hullatótól; ha olyanra akadsz, ki Sión dőltét 
siratja vigasztalanul ; ha olyanhoz érsz, ki elve-
szett mennyországát kesergi; ha népet találsz, 
mely ernyedt, puha idegekkel apathikusan várja 
a megsemmisülés halálát ; ha az igaz ügy bukása 
felett kétségbeeső tépett keblekre bukkannál : 
kiáltsd, kiáltsd nekik: az Űr megújít mindeneket. 

Megújítja a mi egünket is, hogy újra lak-
nak benne angyalok ós boldog lelkek, az Úr 
irgalmának fényességében. Megújítja a mi földün-
ket is, hogy újra laknak benne megbékélt em-
berek, kik nem zokognak keserűséggel és nem 
bánkódnak vigasztalás nélkül és nem halnak a 
saját bűneikbe meg. — Mert ime vannak még 
az Űr népe közül, kik egy-egy áldott napon, 
egy-egy szentelt órán, hallgató ajakkal csünge-
nek az angyal beszédén és édes hittel boldogan 
hallják, hogy nem veszünk el, mert az Ur az, a 
ki megújít mindeneket. 

Gergely Antal. 



T Á R C A . 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. debreceni vándorgyűlésére. — 

(Folytatás.) 

Legelői azokat említem, a kik mind a három vándor-
gyűlésen résztvettek. Ezek: Hegedűs Sándor elnökünkön 
és Szöts Farkas titkárunkon kivül csupán Varga László 
alsó-némedi-i, Földváry László váchartyáni, Zoványi Jenő 
tiszaföldvári, Lévay Lajos sárkeresztúri lelkészek és Masz-
nyik Endre pozsony evang. theol. tanár. — A kik ez alka-
lommal a második vándorgyűlésen vettek részt, azok a 
következők: Gyurátz Ferencz, Szász Károly, Bartók György 
püspökök, Szánthó János pestmegyei esperes, Révész 
Kálmán abauji esperes, Szabolcska Mihály temesvári lel-
kész, Nagy Károly kolozsvári ref. theologiai, Stromp László 
pozsonyi ev., Szlávik Mátyás eperjesi ev. theol., Benke 
István sepsi-szt.-györgyi gimnáziumi tanárok. — Ezeken 
kivül a debreceni gyűlésen megjelentek közül a követke-
zők neveit jegyezhetem itt fel. Ott voltak a dunamelléki 
egyházkerületből: Bocsor Lajos külső-somogyi esperes, 
Kálmán Gyula .ságvári. Csilléry Lajos szadai, Benkő István 
rákospalotai, Mády Lajos újpesti, Molnár Albert bugyii, 
Kátai Endre duna-szt.-györgyi, Bárdy Pál héviz-györki 
lelkészek ; Petri Elek, Hamar István theol., H. Kiss Kálmán, 
dr. Kiss Áron képezdei igazgató tanárok, Benkó Imre 
nagykőrösi gimnáziumi tanár, Székely József budapesti 
ref. hitoktató. 

A dunántúli egyházkerület a püspök uron kivül 
csupán Antal Géza pápai theol. tanárral volt képviselve; 
többen ebből a kerületből tudtommal nem jöttek; nem 
jött el még az öreg Mezey János bátyánk sem, a ki pedig 
a kolozsvári összejövetelen is ott volt. 

Erdélyből: Bodor Géza, Vén Mihály esperesek, Bodor 
János zágoni, Mogyoróssy István zilahi, Zayzon János 
erzsébetvárosi lelkészek neveit jegyezhettük fel. 

A tiszáninneni egyházkerületből ott voltak; Kun 
Bertalan püspök, Fejes István alsó-zempléni esperes, Borbély 
József szászfai, Bakos Pál szakolyi, Czecz Ándrás zsérci, 
Idránvi Barna nagy-szalánci, Kónya András h.-németi, 
Oláh Péter bődi, Pajkoss Endre beszteri, Szobonya István 
györkei, Szuhay Benedek kápolnai, Szalöczy Pál tisza-
valki, Ujj József kázsmárki, Varga József szikszói lelkészek ; 
Badácsy György, dr. Tüdős István sárospataki theol., 
Buza János gimnáziumi tanárok, Gérecz Károly tanító. A 
világiak részéről: Bernáth Elemér, kir. táblai elnök, felső-
zempléni gondnok, Dókus Gyula és Dókus László. 

A tiszántúli egyházkerületből természetesen tűlnyomó 
volt a résztvevők száma; ezeket mind felsorolni lehetet-
len ; az itt következő névsor bizonyára nagyon hézagos. 
Kiss Áron püspökön, a debreceni összes ref. lelkészeken 
és theologiai, jogi, gimnáziumi és képezdei tanárokon 
kivül részt vettek a debreceni összejövetelen a többek 
közt: Zsigmond Sándor esperes és kerületi főjegyző, Cser-
nák István máramaros-ugocsai, Gorömbei Péter felső-
szabolcsi, Sütő Kálmán beregi, Szél Kálmán nagy-szalontai, 
Szabó János békési, Dávidházi János debreceni, Doroghi 
Lajos nagykunsági, Biki Károly szatmári, Bencsik István 
nagybányai, Szabó Károly bihari esperesek. Továbbá: 
Andrásy Kálmán buji, Balogh Ferencz demecseri, dr. Bartók 
Jenő nyíregyházi, Biky Ferencz gyulai, Bibor József kis-
marjai, Gsapkó Péter téglási, Csák Máté nagyváradi, 
Ferenczy Imre krassói, Fekete Gyula nagykikindai, Gulyás 
Lajos kisújszállási, Harsányi Sándor túrkevei, Hajdú Albert 
udvari, Hódy Gusztáv vasmegyeri, Korocz József berceli, 

Kutas Bálint török-szt.-miklósi, Kiss Bertalan kéri, Kálmán 
Dezső új fehértói, Kálmán Farkas gyomai, Lápossy János 
tisza-eszlári, dr. Márk Ferencz okányi, Miskolczy László 
gáborjáni, Márton Gyula mihálydii, Molnár Lajos kis-peles-
kei, Nagy Lajos felső-bányai, Nagymáthó Albert balkanyi, 
Nagy Lajos konvári, Oláh Antal öcsödí, Osváth Pál dögbei, 
Papp Imre hódmezővásárhelyi, Bácz Kálmán balsai, Sarkadi 
István kunhegyesi, Soltész László szoboszlói, Somogyi Lajos 
békés-sámsoni, Soltész Farkas tetétleni, Szemes László 
szentjánosi, Szabó Sándor túrkevei, Szűk Károly tisza-
kürthi, Szabó József aranyos-medgyesi, Szilágyi Márton 
füzes-gyarmati, Szép Ferencz tisza-újhelyi, Szabó Aladár 
apagyi, Szilva István szamos-becsi, Szikszai Zoltán mára-
maros-szigeti, Szele György bakonszegi, Tóth Lajos tisza-
dobi, Takács Ferencz szaniszlói, Uray József csomaközi. 
Varga Lajos majtisi, Vecsey Sándor asszony vásári, Vas 
Mihály gégényi, Varga Károly halmi, Végh József érsemlyéni 
lelkészek.— A tanárok közül: Krüzselyi Bálint, dr. Lányi 
János m.-szigeti jogtanárok, Bartha Jenő kisújszállási, 
Horváth Ferencz karczagi, Lányi Lajos és Vékony Sándor 
mezőtúri gimnáziumi tanárok. — A világiak közül ott voltak: 
Dégenfeld József gróf, egyházkerületi főgondnok, Hajdu-
megye főispánja, Sirnonffy Imre debreceni egyházi főgond-
nok és polgármester, Újfalussy Béla egyházkerületi főjegyző, 
György Endre, Lengyel Imre egyházmegyei gondnokok, 
Juhász Mihály hódmezővásárhelyi főgondnok, Fényes Endre 
székelyhídi járásbiró és a debreceni egyházi és városi 
tanácsosok és egyéb világi urak nagy számmal. 

Sajnálattal jegyezzük meg, hogy az evangélikus 
testvérek vajmi gyéren voltak képviselve. Gyurátz Ferenc 
és Zelenka Pál püspökökön és a már fentebb emlí-
tett két theol. tanáron kivül csupán Materny Lajos deb-
receni esperes, Csengey Gusztáv és Mayer Endre eper-
jesi, Masznyik Endre pozsonyi theol., és Horváth Ödön dr 
eperjesi jogtanár; továbbá a világiak közül Ihász Lajos esp. 
felügyelő, a Hornyánszky-testvérek és Bendl Henrik kép-
viselték az ág. ev. egyházat. Kétségkívül úgy lesz, hogy 
a jövő évi pozsonyi gyűlésünkön meg viszont evangé-
likus testvéreink lesznek túlnyomó számmal jelen. 

Ismétlem, e névsor korántsem teljes; de fogyatékos-
sága dacára hadd álljon itt mégis, szerény emlékéül a 
a debreceni kedves és felejthetetlen napoknak. 

* 

Gyönyörű nap virradt ránk szeptember 20-án, a 
nagygyűlésre, melyet reggel 8 órakor istentisztelet előzött 
meg a nagytemplomban. Ez emlékezetes templomot nagy 
és intelligens közönség töltötte meg, melynek ajkairól 
hatalmas erővel hangzott fel a »Jövel Szentlélek Úristen®. 
Szokatlan volt nekünk, reformátusoknak, hogy Gyurátz 
püspök elnökünk a szószékre lépve, egy pár szónyi esdő 
fohász után előbb a Miatyánkot imádkozta el s csak 
azután kezdett bele abba a szép alkalmi imádságba, mely 
buzgó áhítatra ragadta a szíveket. — Nagy figyelemmel 
hallgatta a gyülekezet Petri Elek gyönyörű prédikációját 
is, erről a szép textusról: »Ne félj kicsiny seregi* Egy-
szerű, természetes modorban beszélt, kerülve a hatás-
vadászat minden eszközét — a mi meglepő hatással lehe-
tett sok kartársunkra, a kik bizonyos kothurnust nem 
tudnak levetkőzni, sőt inkább szükségnek tartanak a szó-
széken. Egy ilyen kiváló szónokot végig hallgatni, a mily 
épületes és élvezetes a nagy közönségre, ép oly tanulsá-
gos a kollegákra nézve. Tanulságos annyiban is, hogy 
például a Petri úr beszéde csupán 35 percig tartott, tehát 
a bölcs mérséklet határai közt maradt és nem vette 
túlon-túl igénybe a gyülekezet türelmét, mint sok ünnepi 
szónok ezt majdnem kötelességének tartja. E szónoklat egy 
kissé bizonyára fen-szárnyaló volt, a mint hogy ily ritka 



kiváló alkalommal az másként nem is lehetett. De azért 
sok épülést meríthetett volna belőle a legutolsó debreceni 
civis is, hahogy ez istentiszteletre elfáradott volna. . . 
Az egy kicsit szemet szúrt nekünk, hogy a debreceni pol-
gárság nem vett részt oly impozáns számban e templomi 
ünnepen, mint azt joggal megvárhattuk volna. 

A templomból siettünk az Ős kollégium falai közé, 
annak dísztermébe, mely ez alkalomra meglehetősen 
szűknek bizonyult. Egymás hátán szorongtunk, le sem 
igen ülhetve a hosszú ünnepély alatt, de azért nem tágítva 
egy percre sem a teremből, mely oly elragadó jelenetek 
színhelye vala. Hogy mit beszéltek itt a kiváló szónokok, 
arról már hűségesen elszámoltak egyházi lapjaink. A 
szavakat különben is hamar elfeledi az ember; a mit 
azonban az idő sem töröl ki az emlékezetből, az a léleknek 
ama szent tüze, mely minden egyes beszédből felénk 
csapott és a mi lelkünket is menten lágra gyújtotta és a 
lelkesedés legmagasabb fokára s szent fogadalmakra heví-
tette. A mit én elindulásom előtt híveimnek mondottam: 
hogy már csak Hegedűs elnökünk lelkes és lelkesítő beszéde 
is megérdemli, hogy érette bármilyen nagy útat meg -
tegyünk, — azt igazolva láttam most harmad izben és 
tanúskodhatnak mellettem tiszántúli kollégáim is, a kik 
nagy csodálkozással, mint egy új jelenést látták ez Isten 
kegyelméből való nagy férfiúnak nemes hévtől lángoló 
arcát s hallották igazi protestáns vallásos szellemtől át-
hatott beszédét. 

De a felemelő jelenetek mellett volt olyan dolog is, 
a mi méltán lehangolt mindnyájunkat. Ez a titkári jelen-
tésnek az a szomorú adata, hogy a tagdíj-hátralékok 
hova-tovább nehezebben folynak be, s ezek összege ma 
már 8 ezer forint. Ez bizony nagy közönyösségre és 
arra mutat, hogy még mindig csak »kicsiny sereg* az, 
mely lelkesen és áldozatkészen sorakozik a vezérek zász-
lója a lá : a többiek felől akár ma összedűlhet, nemcsak 
a protestáns irodalom társaság, hanem az egész magyar 
protestáns anyaszentegyház épülete i s . . . De nem; inig 
olyan férfiaink vannak, mint Hegedűs elnökünk, a ki a 
Koszorú füzetei kiadására eddigelé már közel 4 ezer 
forintnyi áldozatot hozott, addig csüggedésre, — még 
oly leverő tapasztalatok dacára sincs okunk. Különben 
is, mint a titkári jelentés mondja, a debreceni gyűlés a 
tekintetben is mintegy forduló pontot jelez a társaság 
életében, hogy a tagok száma ez évben s főieg ez alka-
lomból 134 új taggal szaporodott, a mi eddig példátlan 
volt s szebb jövőre nyit kilátást. Az sem megvetendő 
eredménye a társaság 10, jobban mondva 11 éves fenn-
állásának, hogy csak a mult évben mintegy 28 ezer, 
kezdettől fogva pedig mintegy 170 ezer Koszorú-füzet 
kelt el s munkálkodik közre a vallás-erkölcsi élet meg-
újításán. Csak szívleljék meg minél többen azt a lelkes 
felhívást, melylyel a különben ezúttal rövid titkári jelentés 
végződik: »Vegyétek eszetekbe ez idők intelmeit és ne 
késsetek a multakhoz méltó munkába fogni!. . . Mutas-
sátok meg, hogy nem fajult el ereitekban az ősi kálvi-
nista vérN . . . 

Hasonló lelkes hangulatban folyt tovább a nagy-
gyűlés a titkári jelentés felolvasása után is. Balogh 
Ferencz theol. tanár urat részemről most hallottam elő-
ször nyilvánosan beszélni s nagyon meglepett az a szó-
noki hév, a mely előadásának csaknem minden szavát 
áthatotta. Régóta ismerem ihletett, emelkedett lelkületű 
egyéniségét; de csak most részesültem abban a lelki él-
vezetben, hogy lelkes előadásában gyönyörködhettem. 
Szavai most is fülemt,e csengenek, a mint meg-megujuló 
refrain gyanánt felkiáltott; »Dicsőség a reformációnak!* 
És még mást is megjegyeztem előadásából, — azt, hogy 

ő is intenzivebb lelki gondozásra, szélesebb mezőkre ki-
terjedő belmissziói munkára hív fel, — a mit csakugyan 
itt volna már az ideje gondolóra venni s minden egyház-
ban el is kezdeni. 

Szabolcska Mihály, szép költői hirre jutott kartár-
sunk három rövidebb s egy hosszabb költeménye nem-
csak hogy tapsra ragadott, de sokunkat könyekre is in-
dított. A rövidebb költemények címei: Lelki árvák, Bal 
a betűről, Ének a keresztről. A hosszabb költemény címe 
pedig: »A magyar papc, mely oly találóan jellemzi a 
szegénységgel küzdő, de azért hazáját, egyházát önmeg-
tagadásig szerető magyar papot, azaz hogy a szegény 
magyar kálvinista és prot. papot. Ez a kedves legenda 
mint üdítő balzsamcsepp hatott sokunk szivére. 

Méltó záradéka volt az ezzel végződő nagygyűlésnek 
Hegedűs elnökünk néhány rövid, de lelkes szava, mely-
lyel a társaság pártolására s fokozott munkásságra hívla 
fel a közönséget s illetőleg a társaság tagjait. 

Ezután a folyó ügyek intézésére került a sor és a 
díszgyűlés átalakult közgyűléssé, a mely azonban szintén 
emelkedett hangulatban és még mindig nagy közönség 
jelenlétében folyt le. A számadás, költségvetés felolvasása 
prózai dolog volt ugyan, de azért érdeklődést keltett. — 
Kun Bertalan püspök, Zoványi Jenő, Szuhai Benedek, 
Badácsy György, Csák Máté, Ferenczy Gyula, Fejes 
István szólaltak fel talpraesetten. Közben a két elnök és 
a titkár adták meg a szükséges felvilágosításokat.. — Kálvin 
Institutiójának, egy bibliai lexikonnak kiadása körül for-
gott a vita. Nagy baj azonban, hogy bár a jóakarat és 
igyekezet nem hiányzik, de ennek is útját vágja az anyagi 
erő elégtelen volta. A tiszamelléki tagok a parókhiális 
könyvtárak felállításával vélik megoldhatónak a kérdést; 
s bizonyos is, hogyha minden egyház csak pár forinttal 
járulna évenként szegényes prot. irodalmunk fellendítésé-
hez, már ezzel is sokra mennénk egy-két évtized alatt. 
György Endre felszólalására a közgyűlés kívánatosnak 
mondta ki Révész Imre műveinek gyűjteményes kiadását 
is, csakhogy kérdés: nem szenved-e ez is hajótörést sze-
génységünkön, vagyis inkább közönyösségünkön?!. . . A 
biblia revíziójáért méltán megillette a közgyűlés által, 
Szász Károly püspök úr indítványára megszavazott kö-
szönet a brit és külföldi biblia-társulatot és annak fárad-
hatatlan buzgalmú választmányi tagját: Duka Tivadart; 
nemkülönben Szász Károly püspök urat s társait, is, a 
kiknek Révész Kálmán indítványára szintén köszönetét 
fejezte irodalmi társaságunk. 

Az is figyelmet érdemlő ténye volt a közgyűlésnek, 
hogy Gyurátz elnökünk indítványára a társaság élén 
ezentúl nem egy elnök és alelnök, hanem iker-elnökség 
fog állani, vagyis Hegedűs Sándor ür ő nagyméltóságát 
eddigi »alelnöki* címe helyett jövőre >világi elnök« cím-
mel ruházza fel a neki oly sokat köszönő protestáns iro-
dalmi társaságunk. A jó Isten éltesse őt ebben a minő-
ségben is ad multos annos! 

A közgyűlésen végül felolvasták a pozsonyi evan-
gélikus egyház szives hangú meghívó levelét, melyben 
társaságunkat jövő évi nagygyűlésének megtartására 
Pozsonyba hívja meg. Vajha a szives meghívás minél 
többeknél visszhangra találna, s a negyedik vándorgyűlé-
sünkről is azt jegyezhetnők fel, hogy siker tekintetében 
felülmulta előzőit. 

(Folyt, köv.) Lévay Lajos. 



BELFÖLD. 
Az ágostai evangélikusok egyetemes 

közgyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

Folytatólagos közgyűlésüket az ágostai evangéliku-
sok, október 19. és 20. napjain br. Prónay Dezső egyet, 
felügyelő és dr. Boltik Frigyes legidősebb püspök elnök-
lete alatt tartották. 

Glauf Pál kis-honti tőesperes előadó jelentését a 
lehotai iskola államosítása ügyében, a tiszai kerülettel 
együtt az egyházegyetem is jóváhagyólag tudomásul vette. 
Ugyancsak tudomásul vette Góbi Imre igazgatónak, mint 
egyetemes főlevéltárosnak évi jelentését. — Bandi Henrik 
pénztáros jelentéséből kitűnik, hogy az egyházegyetem 
közalapjának hevétele 117,819 fr tra , kiadása 68,286 frtra, 
az egyházegyetem tartalék alapjának tőkéje 3,805 frtra 
rúgott. Az összes tőke főösszege : 448,510 frt volt. Úgy 
a pénztáros, mint a pénzügyi bizottságnak a jövő évi 
költségvetést megállapító jelentését az egyházegyetem jó-
váhagyólag tudomásul vette. 

Majd a bizottságok kiegészítésére került a sor. Név-
szeri nt : 

A theológiai akadémiai nagybizottság új tagjai let-
tek : Nádosy Kálmán és Raab Károly ; az ág. hitv. ev. 
egyházat és az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottságot Nádosy Kálmánnal és Kubinyi Gézá-
val egészítették ki; az egyetemes tanügyi bizottságba be-
választották Gombocz Miklóst és Markusovszky Sámuel t ; 
az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság ú j t ag ja i : Bereczky 
Sándor (rendes tag) és Paulik János (póttag); a pénzügyi 
bizottság új tagjai : Kubinyi Géza és Földváry Elemér; 
az egyetemes törvényszék tagjai lettek: Hevessy Bertalan 
(világi) és Hendel Vilmos (egyházi), a kik azonnal le is 
tették az egyetemes ülés előtt a bírói esküt. 

Tárgyaltatott az eperjesi ev. jogakadémia abbeli 
kérvénye, hogy az egyházegyetem vállalja el ál landóan 
egy tanszék fentartását, a mely ügyben a tiszai ev. egyház-
kerület egy meleghangú memorandumot terjesztett fe l .— 
Kubinyi Géza lelkes felszólalása után dr. Horváth Ödön 
kir. tanácsos s eperjesi jogkari dékán szólalt behatóbban 
az egyházkerület felterjesztéséhez, hivatkozva arra, hogy 
az eperjesi jogakadémia a hazai evangélikusok egyetlen 
ily intézete, kiemelve a hallgatók létszámának és a pro-
testánsok a rányszámának örvendetes fejlődését, s külö-
nösen utalva arra , hogy mindazok fölött az egyházkerü-
let és Zelenka püspök jóindulata folytán a legelső jog-
akadémiák sorába emelkedett. Osztatlan figyelem és meleg 
érdeklődés kisérte a dékán alapos és lelkes felszóla-
lását ; — ezt következőleg dr. Baltik Frigyes püspök a 
legmelegebb elismeréssel szólott az eperjesi jogakadémia 
munkásságáról és annak fennmaradásá t sőt fejlesztését 
eminens egyetemes egyházi érdeknek mondotta. E lelkes 
felszólalások behatása alatt az egyetemes gyűlés a kérel-
met a közalap bizottsághoz tette át, azzal az utasítással, 
hogy tegyen a jövő évben előterjesztést a kérelem tel-
jesítése dolgában. — Van tehát kilátás arra, hogy az 
eperjesi jogakadémia további virágzása az egyházegyetem 
részéről is előmozdíttassék a közel jövőben. 

Az egyetemes gyűlés harmadik napján Lehóczky 
Antal egyetemes aljegyző felolvasta a Selmecbányái ev. 
lyceum mult tanévi jelentését. — Tudomásul vette a 
dunáninneni és tiszai egyházkerületnek szabályrendeleteit 
s az alkotmány- s jogügyi bizottság javaslatait. — így 
az eperjesi kollégium képviselete tekintetében, a melyről 

a zsinati törvény nem intézkedik, kimondatott, hogy az 
egyházkerületnek hivatalból tagjai a koll. fölügyelő s az 
egyes szaktanintézetek dékánjai és igazgatói. 

Nagyobb vitát keltett a liptói esperességnek beje-
lentett igénye a Beisehl-féle alapítványban való részesítte-
tése tárgyában. A bizottság a rendes egyházi bíróság elé 
akarta utalni az ügyet, de Szentiványi Árpád, Győry 
Elek, Zsigmondy Jenő és mások hozzászólása után az 
egyházegyetem a választott bíróság elé utalta az ügyet. 

Ezután a püspökök terjesztették elő évi jelentésüket. 
így Baltik Frigyes jelenti, hogy az egyházpolitikai 

törvényeknek, olyan községekben, melyekben tisztán csak 
evangélikusok, vagy túlnyomó részben evangélikusok lak-
nak, káros hatása nem volt; de igenis volt különösen a 
városokban, és konstatálja, hogy az országos statisztikai 
kimutatások a vegyesházasságokból született gyermekek 
vallása tekintetében nagyon kedvezőtlenek az evangé-
likusokra nézve. 383 esetben kárunkra történt egyezség 
a gyermek vallására nézve, és pedig úgy a róm. kath., 
mint más egyházakkal szemben is vesztesek vagyunk. 
Sárkány Sámuel jelentette, hogy kerületében néhány, az 
evangélikus egyházra nézve hátrányos áttérés történt, 
különösen a fővárosban. Ha veszélyről van szó, az nem 
oly nagy mérvű, hogy a híveket veszélyeztetné. Zelenka 
Pál püspök e tekintetben örvendetesebb jelentést tett az 
uj rend hatásairól. Végül Gyurátz Ferencz püspök jelen-
tésében fölemlíti, hogy az egyházpolitikai törvények hatása 
nem bizonyult oly vészhozónak, mint hinni lehetett volna; 
41 esetben az evangélikus egyház javára , 28 esetben 
pedig há t rányára történt intézkedés a gyermekek vallá-
sára nézve. 291-gyei több az ev. egyházba áttérők száma, 
mint tavaly. 

Végül az indítványok tárgyalására került a sor. 
így a bányai egyházkerület azt indítványozza, hogy a 
püspökök pontos statisztikai adatokat készítsenek a hívek 
létszámáról és változásairól. — Ezzel kapcsolatban Veress 
József kéri a püspököket, hogy a jövőben jelentéseiknél 
az országos statisztikai kimutatásokat is vegyék figyelembe. 
S bár Baltik Frigyes püspök magára vállalta e kimuta-
tások elkészítését, mégis a közgyűlés az indítványt, mint 
gyakorlatilag kivihetetlent, mellőzni határozta. — Ugyan-
csak mellőzte az egyházegyetem a bányakerület indítvá-
nyát az áttéréseknek az anyakönyvbe való bejegyzé-
séről s az egyházi áldás megtagadásáról, olyan pároknál, 
a kik ígéretet tettek, hogy gyermekeiket a római kath. 
vallásban nevelik. — Szerintünk is az utóbbi indítvány 
előbb a lelkészi szűkebb értekezleteken, az egyházfegyelem-
mel kapcsolatban volna tárgyalandó. 

Gyurátz Ferenc püspök jelentést tett arról, hogy az 
1896-ban kiirt 2000 forintos pályadíjra egy pályamunka 
érkezett be. — A protestántizmus hatását a magyar állami 
életre tárgyaló terjedelmes munka, a melynek ügyében 
Prónay felügyelő elnöklete alatt szűkebb körű bizottság 
is ülésezett, jelenleg bírálat alatt van. 

Végül Prónay Dezső indí tványára az egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére kiküldettek: az egye-
temes elnök felügyelete a la t t : Szentiványi Árpád, Fabinyi 
Teofil, Laszkáry Gyula, Sárkány Sámuel, báró Podma-
niczky Géza, Győry Elek. Láng Lajos, Zelenka Lajos, 
Góbi Imre, Bachat Dániel, Kubinyi Géza, Kubinyi Andor, 
Scholtz Gusztáv, Horváth Sándor, Laukó Károly és a 
jegyzői kar. 

Miután az egyetemes felügyelő megköszönte a gyű-
lés tagjainak fáradozását , és Baltik Frigyes a gyűlés há -
láját és köszönetét fejezte ki a felügyelőnek buzgó fá ra -
dozásáért : az egész évi egyetemes gyűlés Baltik püspök 
imájával véget ért. Gömöri. 



A dunamelléki ref. egyházkerület egyházi 
értekezlete. 

Mint rendesen, s a hogy az alapszabályok is elő-
írják, az egyházkerületi gyűlés alkalmával gyűltünk össze 
egyházi értekezletre, f. hó 23-án, délután 4 órakor Buda-
pesten, a ref. főgimnázium nagytermében, hogy fontos 
kérdésekről barátságos eszmecserét folytatván, tovább 
folytassuk az értekezlet megkezdett munkáját, a mely 
céljául nem tűzött ki s nem vallott soha mást, mint ma-
gyar ref. egyházunk s közelebbről dunamelléki ref. egyház-
kerületünk felvirágoztatását és boldogítását. A korábbi 
évek megkezdett nemes munkája valóban méltó folytatást 
nyert a f. hó 23-án tartott értekezleten, mert mind a 
megjelentek nagy száma, mind az elhangzott előadások 
és az azok nyomában támadt felolvasások eszméltettek, 
buzdítottak mindnyájunkat az Isten országa érdekében 
folytatandó működésre, — s meg vagyunk győződve a 
felől, hogy az értekezlettel űjra közelebb jutottunk a cél 
hoz s újabb munkásokat nyertünk meg az egyházépítés 
szent ügyének. 

De tartsunk rendet, s kezdjük az elején, hogy az 
értekezlet lefolyásáról hű képet adhassunk. 

Az értekezletet megelőzőleg a választmány tagjai 
jöttek össze, hogy megbeszéljék a teendőket s előkészítsék 
a plénum elé terjesztendő javaslatokat s csak ez után 
nyilt meg a gyűlés. 

Négy órára már telve volt a nagy terem, részint 
az egyházkerületi gyűlés, részint a budapesti prot. egy-
házak tagjaiból, a theol. ifjúságból és a vidékről egye-
nesen a végből felrándult érdeklődőkből összegyűlt lelkes 
férfiakkal, s már ez is tanúságot tett a felől, hogy az 
értekezlet mély gyökeret vert egyházi életünkben s hogy 
célja, irányzata megnyerte a tetszést közelben és távol-
ban, s hogy az iránta való érdeklődés az évek haladá-
sával nem hogy csökkenne, sőt fokozódik. 

Mielőtt tanácskozásainkhoz hozzákezdtünk volna, 
lelkünket a kegyelem Atyjához emeltük fel buzgó énekkel 
buzgó imádsággal. Elénekeltük a XXV. zsoltár első versét; 
utána pedig Szabó Péter esperes mondott imádságot, 
Isten világosító Lelkét és áldását kérve a tanácskozá-
sokra. 

Szilassy Aladár elnök meleg szavakkal üdvözölvén 
a megjelenteket, sajnálattal jelentette be, hogy értekezle-
tünk egyházi elnöke, Baksay Sándor, akadályoztatása 
miatt nem jelenhetett meg, és reményét fejezte ki, hogy 
jelen értekezletünk is egyházunk javát fogja előmoz-
dítani. 

Az elnöki megnyitó után Ssöts Farkas titkárunk tett 
jelentést az egyházi intenzivebb élet terén történt örven-
detes mozzanatokról s a választmányhoz utalt ügyekről. 
Örömmel jelentette, hogy értekezleteink hatása üdvösen 
érvényesül egyházi életünkben, s ha nem teremt is egy-
szerre bámulatra méltó átalakulásokat, de mind szélesebb 
köröket von be az egyházépítés szent munkájába. Különös 
örömünkre szolgált hallani a jelentésből, hogy a már 
régebben megalakult egyházi értekezletek virágzanak; sőt 
az elmúlt évben számunk is szaporodott. így a külső-
somogyi egyházmegye egyházi értekezlete is megalakult 
s mar meg is tartotta első összejövetelét, a melyen Kálmán 
Gyula ságvári lelkész tartott egy lelkes, az értekezletek 
feladatát, szükségét feltüntető felolvasást, a mely e lapok 
hasábjain már meg is jelent. Budapesten szintén alakult 
értekezlet »Belmisszió értekezlet« cím alatt, a mely nem-
csak abból a tekintetből fontos, hogy az intenzivebb egy-
házi életet és tevékenységet igyekszik szolgálni, hanem 
azért is, hogy a reform, és az evangélikus egyház lelkészi 

és világi tagjait egyesítvén, szorosabbra fűzi közöttük a 
testvéri kötelékeket s erejöket egyesíti a munkára. 

Majd a választmányra bízott ügyekről referált a 
titkár. A mult évi értekezlet utasításul adta a választ-
mánynak, hogy tanulmányozván a kérdést s figyelembe 
véve a mult évi értekezlet tanácskozásait és határozatait, 
részletes javaslatot terjeszszen elő az egyházi adóreform 
és az egyházi tűzkárbiztosítás ügyében. Miután azonban 
ezeknek a nagyfontosságú kérdéseknek a megoldását a 
hivatalos egyház vette kezébe, a választmány a kivánt 
javaslatokat nem készítette el, hanem bevárandóknak 
tartja a hivatalos úton elkészítendő tervezeteket.. — Be-
jelentette, hogy a választmány, illetve az elnökség elké-
szítette a jelen értekezlet programmját, a mely szerint 
Lévay Lajos sárkeresztúri lelkész »A szórványok lelki 
gondozásáéról , Gergely Antal budapesti fogházi lelkész 
pedig »Az egyesületek az egyház szolgálatában* cím alatt 
fog előadást tartani. — Jelentette, hogy a tavalyi érte-
kezlet megbízása folytán az értekezlet emlékkönyve, továbbá 
Farkas József felolvasása kinyomatott és a gyülekezetek-
nek megküldetett. A Farkas József felolvasásának elárú-
sításából eddigelé 58 frt 26 kr. gyűlt be, a mely az érte-
kezleti határozat értelmében aLorántffy Zsuzsánna-egyesület 
és a Nagypénteki társaság közt megosztatott. Az érte-
kezlet vagyona, a folyó szükségekre, a tavalyi pénztár-
maradvánvnyal és a tavalyi értekezleten begyűlt adomá-
nyokkal együtt 232 frt 88 kr., — a melylyel szemben, 
az értekezleti emlékkönyv és a Farkas-féle felolvasás 
kinyomatására és szétküldésére 145 frt 95 kr. volt a ki-
adás. így a folyó szükségek pénztárában 86 frt 93 kr. 
van. — A szeretetházi alap, a tavalyi pénztármarad-
ványnyal és a mult évben begyűlt adományokkal együtt 
184' frt 90 kr. 

A jelentést az értekezlet örvendetes tudomásul vette ; 
a titkárnak a pénzkezelésre nézve a felmentést megadta 
s elhatározta, hogy azokat a lelkészeket és egyeseket, a 
kik a hozzájuk küldött Farkas-féle felolvasásokkal még 
nem számoltak el, az elszámolásra felkéri; mert hiszen 
azok a célok, a melyekre a jövedelem szánva van, na-
gyon megérdemlik, hogy ezen az úton is támogatásban 
részesüljenek. 

A titkári jelentés után jutottunk el az értekezlet 
főrészéhez, a két előadáshoz, a mely mindkettő igen fontos 
dolgokról igért szólani. Először Lévay Lajos tartotta meg 
előadását a szórványok lelki gondozásáról, s a nagy tanul-
mányra, közvetlen tapasztalatra s a mit talán legelöl 
kellett volna említenünk: lángoló egyházszeretetre és igazi 
lelkipásztori lélekre valló előadás mindvégig lekötötte az 
értekezlet figyelmét. Statisztikai adatokkal illusztrálta, hogy 
ref. egyházunk s közelebbről dunamelléki ref. egyházke-
rületünk híveinek mily óriási kontingense él a szórvá-
nyokban, vagyis olyan falvakban, pusztákon és tanyákon 
a hol, ha utánok nem megyünk, fel nem keressük, lelki 
gondozásban nem részesítjük, mindenféle vallásos hatást 
és nevelést nélkülözve élnek és nevelkednek fel s lesza-
kadnak egyházunk testéről. Az 1886-ki egyetemes névtár 
adatai szerint körülbelül 200,000 református lélek él a 
szórványokban, a kiknek egyházunk számára való meg-
tartása csak úgy lehetséges, ha őket lelki gondozásban 
részesítjük. E gondozásra ma sokkal inkább szükség van, 
mint csak pár évtizeddel ezelőtt is. Régebben voltak nél-
külözhetetlen egyházi szertartások, a melyek a szórvá-
nyokban élőket mégis valamennyire hozzá fűzték az egy-
házhoz, s voltak erre kötelező törvények; — ma azonban 
az uj egyházpolitikai viszonyok oly szabadságot adtak, 
a mely mellett, ha magunk nem erősítjük, a régi köte-
lékek meglazulnak vagy teljesen el is szakadnak. Ma már 



nem kötelező törvények, hanem a szeretetteljes gondozás 
által fűzhetjük csak egyházunkhoz a szórványok lakóit. 
Régebben nem is volt annyi csábítás, annyi kísértés, mely 
ilyen híveinket fenyegette, mint ma, a mikor a felekezeti 
türelmetlenség, a felekezeti lélekhalászat, a szektáskodás 
és szociálista eszmék ostromolják őket. Épen ezért ma 
legelső rangú feladat, hogy szórványainkra gondot fordít-
sunk s abban élő híveinket a keresztyéni és egyházi 
lelki gondozás által erősítsük s magunkhoz fűzzük. A 
magyar ref. egyház gondoskodott ugyan a missziókról és 
nagy áldozatokat is hoz évenként az idegenbe szakadt 
ref. hivek megtartására; de épen nem csekélyebb fontos-
ságú dolog az anyaország szórványainak gondozása sem, 
mert ezek a szórványok messze felülmúlják népesség 
tekintetében a missziókat. Érdekesen s nagy tanulmány-
nyal ismertette az előadó a szórványok gondozására már 
megindult törekvéseket; de ezek még csak itt-ott tüne-
deznek fel s még korántsem általánosak, a mint pedig 
lenni kellene. Épen azért ezt a dolgot propagálni, szer-
vezni kellene, minden szórványra kiterjedőleg. Csak akkor 
érhetünk célt igazán, ha a szórványok lelki gondozását 
általánossá, rendszeressé és szervezetté tehetjük. Hogy 
ilyenné tehessük, az előadó határozati javaslatot is ter-
jesztett elő erre vonatkozólag, a mit az értekezlet egész 
terjedelmében magáévá is tett és szükségesnek mondotta 
ki a szórványok fokozottabb lelki gondozását, — továbbá, 
hogy minden egyházmegyében missziói bizottság alakít-
tassék. a mely a szórványok vallásos gondozását erköl-
csileg és anyagilag támogassa. Kimondta továbbá az érte-
kezlet, hogy a szórványok gondozásának ügyét melegen 
figyelmébe ajánlja az egyházkerületnek és az egyetemes 
konventnek, s felkéri őket, hogy a közalapból vagy esetleg 
más segélyforrásból adandó állandó évi segélylyel tegyék 
lehetővé és rendszeressé a szórványokban élő ref. hívek 
vallásos, lelki gondozását. 

Dr. Bernáth István indítványára pedig, ugyanez 
ügygvel kapcsolatban kimondotta az értekezlet azt is, 
hogy az egyházkerület közgyűlés útján felkéri a konventet, 
hogy a Boszniába és Hercegovinába kiköltözött reformá-
tusok lelki gondozására is terjeszsze ki figyelmét és ez 
iránt tegye meg illetékes helyeken a szükséges lépéseket. 

A második előadó, Gergely Antal egy másik, szintén 
igen fontos dologról, az egyesületeknek az egyházi életé-
ben való jelentőségéről és szolgálatáról szólott. Kiemelte, 
hogy a folyó századot az egyesületek és társulatok száza-
dának lehetne nevezni. Belátván az erők egyesítésének 
és a közszellem megteremtésének rendkívüli erejét, az 
emberek ma mindent társulatok és egyesületek által igye-
keznek megvalósítani. Az egyesülés sehol sem fontosabb 
és szükségesebb, mint a vallásos élet terén, mert az evan-
gélium életet adó, ujjászülő, vigasztaló, kibékítő erejét 
semmivel sem lehet alkalmasabban bevinni az egyesek, 
a családok és társadalom életébe, mint az egyesületek 
által. Belátta az egyesületeknek az egyházi élet terén 
való nagy jelentőségét a római katholikus egyház, s már 
egy félszázaddal ezelőtt megkezdte az egyházi jellegű 
egyesületek szervezését. Hogy olyan erős, olyan terjesz-
kedésre képes és oly erősen, szinte elszakítbatatlanul 
tudja tagjait magához kötni, az jó részben az általa meg-
teremtett és vezetett egyesületeknek tulajdonítható. Egye-
sületek által él és hat a külföldi protestantizmus. Sőt a 
még csak nem régen barbár népek közölt is virágoznak 
a szebbnél szebb és nemesnél nemesebb célokért munkáló 
vallásos egyesületek. Hazánkban az evangélikus testvérek 
értették meg legjobban a prot. egyházak közül, hogy 
milyen hatalom, milyen evangéliomi világosságot és életet 
teremtő és az egyházhoz fűző erő rejlik a vallásos egye-

sületekben; mi reformátusok azonban messze elmaradtunk 
mögöttük e tekintetben. Igen sokan vannak még közöt-
tünk, a kik a vallásos és az egyházi életet csak a templom-
ban és az istentiszteletben látják. Hát igaz, hogy a temp-
lom és a templomi igehirdetés központja, fókusza a vallásos 
és az egyházi életnek, s annak is kell maradnia mind 
végig; de értsük meg azt is, hogy az egyszersmind nem 
perifériája is a vallásos és az egyházi életnek. Az evan-
géliumnak az igéből kisugárzó fényét fel kell bontanunk 
ható elemeire, mint a hogy a prizma felbontja a nap 
sugarát színeire, s ez által kell azt ragyogóbbá, élővé és 
hatóvá tenni a templomon kivül, az életben is. E célra 
legalkalmasabbak a vallásos egyesületek, a melyekben 
közvetlenebbé, gyakorlatibbá, a sziveket és lelkeket inkább 
megragadóbbá tehetjük az üdvösségnek és a szeretetnek 
evangéliomát. Ilyen egyesületeink vannak már nekünk is, 
de csak elvétve, szórványosan, elszigetelve; pedig azoknak 
áldásos hatását fényesen bizonyítja azoknak a gyüleke-
zeteknek virágzása, igazi egyházi, keresztyéni élete és 
tevékenysége, a melyekben ilyen egyesületek működnek. 
Határozati javaslatot terjeszt tehát az értekezlet elé, a 
vallásos egyházi alapon álló egyesületek ügyének propa-
gálása tárgyában. 

Az értekezlet, többeknek támogató felszólalása után 
a határozati javaslatot elfogadta s kimondotta, hogy egy-
házi életünk bensőbbé tétele céljából kívánatosnak tartja 
az evangéliumi munkás-, szeretet-, nő-, ifjúsági-, konfir-
mandus- és mértékletességi-egyesületek alakítását, s fel-
hívja az egyházmegyei lelkészértekezleteket ezeknek az egye-
sületeknek a propagálására. Kimondotta továbbá az érte-
kezlet, hogy az egyesületek alakításának előmozdítása 
végett a saját kebelében egy bizottságot alkot »A duna-
melléki ref, egyházkerület egyházi értekezletének állandó 
bizottsága* címen, a melynek feladata lesz, hogy az evan-
géliumi egyesületek alapítása és vezetése dolgában hozzá 
fordulókat útbaigazítással és tanácscsal ellássa. Ez állandó 
bizottság tagjait mindjárt meg is választotta az értekez-
let Szilassy Aladár, dr. Szabó Aladár, Puky Gyula és 
K. Nagy Sándor személyében. 

Végül az indítványok következtek. A választmány 
indítványára elhatározta az értekezlet, hogy a lelkészár-
vák kolozsvári szeretetházában egy dunamelléki lelkészi 
leányárvát fog neveltetni, olyképen, hogy az árva nevel-
tetéséhez, az egyet, özvegyárva intézettől nyerendő 50 frt 
neveltetési járulékot, közadakozás útján 100 frtra fogja 
kiegészíteni. Szívből örvendünk, hogy az értekezlet e hatá-
rozattal maga is rálépett a gyakorlati keresztyéni szere-
tet útjára, s meg vagyunk győződve, hogy a kicsiny kez-
det néhány év alatt nagy eredménynyé fog fejlődni s elő 
fogja mozdítani annak a nagy célnak az elérését is, 
a mit az értekezlet maga elé tűzött, t. i. a dunamelléki 
ref. lelkészárvák szeretetházának felállítását is. Hogy a 
jó elhatározáson Istennek áldása nyugszik, mutatja az, 
hogy már az értekezletet követő nap délelőttjén együtt 
volt a szükséges 50 frt. Csak előre ezen az úton ! Isten 
nem vonja meg segedelmét a nemes törekvéstől. 

Ugyancsak a választmány indítványára elhatározta 
az értekezlet, hogy megkeresi és felkéri a Magy. Prot. 
írod. Társ. választmányát az iránt, hogy évi vándor-
gyűlései alkalmával tegye lehetővé és készítse elő a bel-
missziói értekezletek tartását. Valóban, ez is bölcs hatá-
rozat, s bizonyára meg lesz az áldásos eredménye is. 

E bölcs és üdvös határozatokhoz még egyet fűzött 
az értekezlet, a mikor kimondotta, hogy szükségesnek 
tartja a dunamelléki ref. egyházkerületben is internátussal 
ellátott felső-leányiskolák felállítását, s a vértesaljai egyh. 
értekezletnek e tárgyban az egyházkerületi közgyűléshez 



intézett kérelmét pártolja és az ügyet a legmelegebben 
figyelmébe és jó indulatába ajánlja az egyházkerületi 
közgyűlésnek. 

Végül elhatározta a közgyűlés, hogy mint a mult 
években, úgy az idén is kinyomatja s megküldi az érte-
kezlet emlékkönyvét, s e célból adakozásra hívta fel az 
értekezlet tagjait. Az önkéntes adományokból azonnal 
össze is gyűlt 114 frt. 

A szép, tanulságos, eszméitető s mindenesetre üd-
vös hatásúvá váló értekezletet a XC. zsoltár első versé-
nek eléneklése és Szánthó János esperes buzgó imája 
rekesztette be. H. I. 

A dunamelléki ev. ref. egyházkerület köz-
gyűlése. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése Szász 
Károly püspök és Szilágyi Dezső főgondnok elnöklete 
álatt t. hó 21-én nyilt meg Budapesten, a kálvintéri templom-
ban. A közgyűlés a XXV. zsoltár első versének ének-
lésével és Szász Károly buzgó imájával vette kezdetét, a 
mely után Szilágyi Dezső megnyitottnak jelentvén ki a 
gyűlést, a gyűlést alkotó tagok és egyházmegyei képviselők 
igazolása történt meg. Az egyházmegyei gondnokok és 
esperesek, az egyházkerületi tanácsbirák s az egyházmegyék 
képviselői csaknem teljes számban megjelentek, s csak 
néhány fanácsbiró maradt távol, a kik azonban levélben 
igazolták elmaradásukat, 

A megalakulás után Szilády Áron főjegyző tett 
jelentést a múltévben történt egyházkerületi választásokról. 
Mint már tudjuk, a kerület a világi főjegyzői állást Hegedűs 
Sándor közlekedésügyi miniszterrel, a két üres vil. tanács-
birói széket pedig dr. Nagy Dezső egyházkerületi ügyész-
szel és gróf Tisza Istvánnal töltette be. Az újonnan 
választott férfiak azonnal le is tették a hivatalos esküt 
a gyűlés szine előtt. 

Ezután a lelkészvizsgáló bizottság jelentése olvas-
tatott fel a f. hó 17 és 18-án megtartott lelkészképesítési 
vizsgálatokról. Az első lelkészképesítő vizsgálatot 7 végzett 
theológus tette le, és pedig Kóréh Tatay Endre, Sörös 
Béla, Takaró Imre és Patay Miklós jeles, Kustár Dániel 
és Kutassy Dezső jó és Gaal Antal elégséges eredmény-
nyel. A második lelkészképesítő vizsgálat Írásbeli és szóbeli 
részét három segédlelkész állotta ki, a kik közül Danóczy 
Antal jelesen, Murányi János és Kuliffay István elégségesen 
képesítettek. Ezeken kivül még 3 segédlelkész adott be 
Írásbeli dolgozatokat; kettőét azonban nem fogadta el a 
bizottság, mivel csak a vizsgálat előtt néhány nappal 
érkeztek be. Épen azért szerzőiket nem is bocsátotta szó-
beli vizsgálatra a bizottság, hanem azt javasolta a köz-
gyűlésnek, hogy utasítsa őket, hogy a jövő évben álljanak 
elő a vizsgálatra és egészen uj dolgozatokat készítsenek. 
A bizottság e határozata ellen az egyik visszautasított 
segédlelkész felebbezést adott be, s arra kérte a közgyűlést, 
hogy dolgozatát elfogadván, még a közgyűlés ideje alatt 
bocsássa rendkivüli szóbeli vizsgálatra. Kérelmét azzal 
indokolta, hogy nyári szembaja miatt nem készíthette el 
dolgozatát a rendes időre. A közgyűlés némely tagja 
pártolta a kérelmet, azonban a gyűlés mégis visszauta-
sította azt, miután a kérvényezőt a nyári szembaj nem 
akadályozhatta abban, hogy dolgozatát a rendes határ-
időre, május 15-re elkészítse és beküldje. 

Az első vizsgálatot tett ifjakat a kerület felvette 
segédlelkészei sorába, s Szász Károly püspök úr ünnepé-
lyesen felhatalmazta az egyházkerület nevében a sakra-
mentális teendők végzésére is, intvén őket szolgálatukban 

való hűségre, lelkiismeretességre, buzgóságra és keresz-
tyéni alázatosságra. A mindkét képesítő vizsgálatot letett 
segédlelkészek részére a lelkészi-oklevél kiadását megen-
gedte a közgyűlés. 

Következett az első napi ülés legfontosabb része: 
a püspöki évi jelentés. Legelső sorban a kongrua ügyben 
tett kerületi és konventi eljárásokról számolt be a jelen-
tés. A kerület által kiállított s a konvent által felülvizs-
gált jelentő-ívek már fenn vannak a kultuszminisztérium-
ban, s remélhető, hogy ott feldolgoztatván, a fizetés kiegé-
szítések még folyó év vége előtt ki fognak utalványoztatni 
Ha azonban ez a folyó évben már nem történhetnék is 
meg, a kiegészítések mindenesetre 1899. január 1-től kez-
dődőleg fognak megadatni. A kerület által beterjesztett 
jelentő ívek rendben vannak s pontosság tekintetében 
fölülmúlják a többi kerületekéit; a felső-baranvai ívek 
azonban még rektifiikációra szorulnak, miután a mult 
évben a f.-baranyai egyházmegye által eszközölt adóle-
szállítás felől nem érkezvén még be részletes kimutatás, 
sem a kerület, sem a konvent nem volt abban a helyzet-
ben, hogy a jelentő íveket annak megfelelőleg kiigazít-
hassa. A kerü'et előterjesztésére azonban a konvent meg-
kérte a kultuszminisztert, hogy engedje meg a rektifiiká-
ciónak utólagos felterjesztését és hogy annak figyelembe 
vételével állapítsa meg a kiegészítés összegeit. A minisz-
ter ezt meg is engedte. 

A kongrua nagy ügye eként már elő van készítve. 
Sok munkába került ez és sok akadályt, sok félreértést 
és értelmetlenséget kellett legyőzniük az egyházi natósá-
goknak; ezért is késett meg ennyire a dolog. Sajnálatos 
tényként említette fel a jelentés, hogy igen sok községi 
és egyházi elöljáróság vonakodott a kongrua-kimutatáshoz 
szükséges bizonylatokat kiadni vagy azokat hitelesíteni. 
Ennek az oka az volt, hogy nem értvén meg acé l t , ezek 
az elöljáróságok újabb teherkivetéstől féltek. A mi pedig 
azokat az aggodalmakat illeti, a melyek a kongrua-tör-
vénynyel szemben, autonomikus szempontból támadtak 
sokaknak lelkében, — a püspök azokban nem osztozik, 
mert meg van győződve a felől, hogy a magyar kormány 
soha sem fogja azt a prot. egyházak autonómiájának 
korlátozására vagy csorbítására használni. Az ilyen jog-
csorbításokkal szemben eléggé biztosítják az egyházat, a 
kormányok liberálisságán kivül a király által megerősített 
zsinati és országos törvények. 

Fontos és sürgető kérdésnek jelezte a jelentés az 
egyházi teherviselés reformálását, miután a jelenlegi rend-
szer elavult s igen sok helyen épen a legszegényebb népet 
terheli meg leginkább. Általános érvényű reformot ugyan 
csak a zsinat hozhat létre; a konvent azonban megtette 
a szükséges lépéseket ennek a fontos kérdésnek a zsinatra 
előkészítése iránt, a mennyiben bizottságot küldött ki a 
kérdés tanulmányozására és javaslatok tételére. A duna-
melléki egyházkerületből az elnökséget választotta be ebbe 
a bizottságba, s az elnökség, hogy magát a helyzet és 
teendői felől kellőleg informáltassa, még a jelen gyűlés 
folyama alatt értekezletre fogja összehívni az esperese-
ket e tárgyban. 

A mi az egyházkerület vallási és erkölcsi helyzetét 
és viszonyait illeti, azokat nem látja oly szomorúaknak a 
püspök, mint némelyek, a kik már szinte a végveszedelem 
szélén látják állani a magyar ref. egyházat. Mert az igaz 
— úgymond — hogy igen nagy a szegénység s több 
helyen elszomorító jelenségei mutatkoznak a teherviselés-
től való vonakodásnak, a kitéréseknek és a felekezetnélküli-
ségnek; azonban ezen elszomorító képek mellett vannak 
nagyszámmal olyanok is, a melyek életről, buzgalomról, 
egyházszeretetről és áldozatkészségről tanúskodnak. Van 



ugyan orvosolni való baj elég, de ezek nem halalosak; épen 
azért nem fél végveszedelemtől, sőt hiszi, hogy magy. reí. 
egyházunk rendületlenül megfog állani az uj viszonyok kö-
zött is. — Sajnosan említette fel a püspök, hogy a bajoknak 
egyik főforrása némely lelkészeknek híveikkel szemben 
tanúsított nem elég szeretetteljes, néhol épen szeretetlen, 
sőt bántó és igazságtalan eljárása. Épen ezért inti és 
kérve kéri a lelkészeket, hogy eljárásukban mindig a 
szeretet, a türelem, a békességre törekvés és az igazság 
vezérelje őket. 

Hogy a vallásos buzgóság és áldozatkészség nincs 
lankadóban, bizonyítékai ennek a mult évben, egyházi, 
iskolai és más jótékony célokra történt nagymértékű 
adakozások. így az egyházak részére juttatott kegyes ado-
mányok és hagyományok összege 12,440 frt; — a meg-
előző évinél 6179 frttal több. Iskolai célokra befolyt 
ugyanily módon 10.149 f r t ; a megelőző évinél 7287 frttal 
több. Szintén igen tekintélyes a szegények gondozására és 
egyéb vallásos célokra gyűlt adományok és hagyomá-
nyok összege is. Az adakozók közül hálásan emelte ki a 
jelentés József kir. herceg ő fenségét, a ki az alcsuthi 
ref. parókhia építésére 1000 frtot adományozott. 

Majd a püspöki jelentések tengeri kigyója: a káp-
lánhiány bukkant fel a jelentésben. Elpanaszolta a püspök 
úr, hogy a káplánhiány folytonosan nagy, s nem hogy 
szűnnék, sőt nagyobbodik. Az utolsó egy pár esztendőben 
eléggé megnépesedett ugyan a pesti theológia; de még 
ennek jótékony hatása nem érezhető, mivel a népes osz-
tályok csak még ezután végzik be a tanfolyamot. Igen 
aggasztó jelenség az is, hogy ifjaink a theológia befe-
jezése után nem akarnak az őket kitaníttató egyház 
szolgálatába lépni, hanem nevelőkké, tanárokká lesznek. 
Ez a körülmény az utóbbi években már oly sok embert 
elvont az egyház szolgálatától, hogy mindinkább fenyegető 
szükséggé válik, hogy a kerület szigorú intézkedésekkel 
útját vágja annak. 

Mintegy az eszmetársítás útján ment át ezután a 
jelentés az egyház és az egyházkerület tagjai közt ámul t 
évben előfordult halálesetekre. A testvéri igaz szeretet 
melegével és bánatával legelső sorban Szász Domokos 
erdélyi püspök haláláról emlékezett meg az ősz püspök ; 
azután elparentálta Szilágyi Sándort, a kerületnek hosszú 
időn át volt nagyérdemű ügyészét és tanácsbiráját, Máthé 
József mohácsi, György László péceli, Gaál Lajos bod-
méri és ifj. Kármán Lajos keői lelkészeket, — Kőváry 
László lacházi tanító-káplánt, Kiss János külső-somogyi, 
Szilassy György kecskeméti egyh. megyei tanácsbirákat, 
Füstös Mihály kákicsi, Kovács Zoltán haraszti, Homonnay 
József rákos-csabai, Szabó Elemér őszödi, Pólya Imre 
áporkai és Stock Henrik újverbászi tanítókat. 

Végül azokról a királyi kitüntetésekről emlékezett 
meg a jelentés, a melyek egyházkerületünk némely világi 
és egyházi tagjait érték. így Cseh Ervin, az alsóbaranya-
bácsi egyházmegye gondnoka és Hegedűs Sándor világi 
főjegyző miniszterekké és v. b. t. tanácsosokká neveztet-
tek ki; Bagossy Kálmán alispán, a szolnoki egyház fő-
gondnoka kir. tanácsosi címet nyert, Kármán Pál torzsai 
lelkészt pedig a Ferenc-.lózsef rend lovagkeresztjével tün-
tette ki a király. 

Jelentését a pöspök a király éltetésével végezte be, 
a mely lelkes visszhangra talált a közgyűlés tagjai között. 

Bejelentette ezután a püspök, hogy az új lelkészek 
felavatása f. hó 22-én, a Kálvin-téri templomban tartandó 
ünnepélyes istentisztelet alkalmával fog megtörténni, s hogy 
az alkalmi beszéd tartására Kálmán Gyula ságvári lelkészt 
kérte fel. Avatásra összesen 8 új lelkész jelentkezett. 

Az első napi gyűlés tárgyát képezték még a theol. 

választmány jelentése és a német reform, énekeskönyv 
revíziójának és újra kiadásának ügye. 

A theol. választmány jelentését Szőts Farkas theol. 
igazgató terjesztette elő, hiven beszámolva a budapesti 
theol. akadémia mult évi életéről és annak fontosabb 
mozzanatairól. Az akadémiára a mult tanévben 36 nö-
vendék iratkozott b e ; közülök azonban egy évközben 
más pályára lépvén, az év végére 35 maradt a hallgatók 
száma. Az alap-, félévi és év végi vizsgálatok rendesen 
megtartattak, s az eredmény általában véve kielégítő volt. 
A mult évi közgyűlés felhatalmazása alapján az intézet 
igazgatósága elkészíttette a fürdőszobát; sőt a testi egész-
ség előmozdítása végett gondoskodott a választmány a 
folyó tanév elejétől kezdve arról is, hogy az ifjúság rend-
szeres tornázást végezzen. Ennek megvalósítása annál 
könnyebben ment, mivel a pesti ref. főgimnázium igazgató-
tanácsa és fenntartó testülete a legnagyobb készséggel 
átengedte az intézet tornatermét a theol. ifjúság haszná-
latára, s mivel az első évesek között van egy okleveles 
tornatanár is, a ki a tornagyakorlatok vezetésére vállal-
kozott. Ennek az ifjúnak a honorálását az által véli a 
választmány legcélszerűbben eszközölhetni, ha a közgyűlés 
ingyen kosztozást szavazna meg részére az intézet kon-
viktusában. 

Fontos része volt a jelentésnek a konviktusi szám-
adás és a folyó tanévre szóló segélyezési költségvetés. A 
folyó tanévben örvendetesen megszaporodott a theológu-
sok száma, a mi azonban azt vonta maga után. hogy a 
tanári kar és a választmány kénytelen volt leszállítani a 
konviktusi segélyezéseket. Ennek következtében több jó 
tanuló, de igen szegény sorsú növendék szorult helyzetbe 
jutott, úgy annyira hogy még a konviktusi kosztozásból is 
kénytelen volt kimaradni. Ezen a bajon segíteni kell. S 
mivel a választmány nagyon jól tudja, hogy a közpénz-
tárak is mennyire megvannak terhelve, azokhoz nem is 
fordúlt segítségért; de felhatalmazást kért a közgyűléstől 
arra, hogy a konviktusi pénztár részére társadalmi gyűj-
tést indíthasson. 

A részletes és alapos jelentést a közgyűlés tudomá-
sul vette; a választmányt pedig felhatalmazta, hogy a 
konviktus részére a gyűjtést megindíthatja. 

A német reform, énekeskönyv revíziója elkészült, s 
annak felülvizsgálata s a kiadás kérdésében való vélemé-
nyes javaslattétel végett a közgyűlés egy ad hoc bizottsá-
got fog kiküldeni. 

Ezzel az első napi gyűlés véget ért. Másnap vasár-
nap délelőtt megtörtént az új lelkészek felavatása, a mely-
nek lefolyásáról lapunk más helyén adunk tudósítást. (77J 

* * 
* 

Hétfőn megkezdődött a gyűlés folytatása s tartott 
egész csütörtök estig. Lehangolólag hatott, hogy ezeken a 
gyűléseken szeretett és tisztelt püspökünk nem vehetett részt. 
A gyűlést megelőző napoknak s a vasárnapi lelkészválasztás-
nak fáradalmai kimeríttteék, úgy, hogy már vasárnap dél-
után gyengélkedett. Nagy lelke igyekezett ugyan megküzdeni 
a már ekkor fellépett ideglázzal s hétfőn még meje-
lent a gyűlésen, de bizony betegsége lehetetlenné tette az 
elnöklést. Kénytelen volt azt a legidősebb esperesnek' 
Koncz Imrének átadni s haza menni. Haza menet pedig 
az a sajnálatos baleset érte az ősz püspököt, hogy a lép-
csőn lefelé haladva megbotlott és elesett. Mindezen bajok 
annyira megrendítették, hogy ágyba kellett feküdnie s így 
lehetetlen volt, hogy a gyűléseken résztvehessen. Mikor 
e sorokat írjuk, még ágyban fekvő beteg püspök urunk; 
a mint azonban örömmel értesülünk, már jobban érzi 
magát, s remélhetjük, hogy még e héten teljesen vissza-
nyeri egészségét. 



Isten óvja, tartsa és gyógyítsa meg szeretve tisztelt 
ősz püspökünket, s adja, hogy még számos éveken át 
láthassuk és tisztelhessük kerületünk élén. (II.) 

A hétfői és a további gyűlések lefolyásáról a kö-
vetkezőkben számolunk be. 

Báthory Dániel a tanügyi bizottság előadója minde-
nek előtt azon miniszteri leiratokat ismertette, a melyek 
az iskolákra vonatkoznak, milyenek: hogy az iskolás 
gyermekeknek a vasárnap szabaddá tétessék, s hogy e 
napra Írásbeli és más feladatok készítése alul fölmentet-
vén, a gyermekek a vasárnapot családjuk körében zavar-
talanul tölthessék és a templomban megjelenhessenek; — 
továbbá, hogy a tüdővész elleni óvakodásra az iskolák-
ban kellő intézkedések tétessenek, s hogy az elemi isko-
lákban hat osztály szerveztessék, s végül ajánlja a minisz-
ter a brassói Pick cégnél készülő vasállványú iskola 
padokat. 

A felső-baranyai egyházmegye, mint sérelmet ter-
jesztette föl a ker. gyűlés elé a pécsi honvéd hadapród-
iskolában divó azon eljárást, hogy míg a róm. kath. 
növendékek vallásoktatását rendes vallástanár látja el. 
addig a ref. növendékek vallásoktatásáért oly csekély díjat 
állapított meg, hogy az még fuvardíjra sem elégséges. A 
gyűlés az esperesre bízta a kellő intézkedés megtételét. 
Ugyancsak Felső-Baranyában történt, hogy két tanító 
esperesi elbocsátó nélkül helyét elhagyta és Békésbánátba 
költözött, illetve foglalt el új állást. Hogy hasonló tör-
vénytelenségek ne ismétlődjenek, a gyűlés határozatilag 
kimondta, hogy a tanítók ellen fegyelmi eljárás indíttas-
sák, s a tiszántúli egyházkerület kerestessék meg a tör-
vényes intézkedések megtétele végett. 

Külső-Somogyból a csepeli és a teleki egyházak az 
iránt tettek fölterjesztést, hogy a tanítóik részére az állam-
tól korpótlék eszközöltessék. 

Míg e korpótlék a miniszter által megadatnék, addig 
az illető egyházak köteleztetnek azt megfizetni. 

A pesti egyházmegye arra kérte a kerületi gyűlést, 
hogy a mostani esküminta helyett készíttessen az egész 
kerület tanítóira kötelező eskümintát. A kérést a gyűlés 
teljesítette, s a tanügyi bizottsággal az eskümintát elké-
szíttette. 

A solti egyházmegye azon kérdést vetette föl, hogy a 
nagykőrösi tanítóképezde konviktusára kötelesek-e a köz-
ségi iskolákban működő ref. vallású tanítók fizetni? A 
gyűlés kimondta, hogy csak a felekezeti iskolák tanítói 
kötelesek évenkint a szokásos díjat megfizetni. 

Kovács Albert budapesti theol. akad. tanár a mi-
niszteri intézményeket ismertette, melyek a következők: 

Először a miniszternek 1898. évi november 12-én 
kelt azon értesítése, hogy az 1868. évi 53. t.-c. meg-
szabja azon alakiságokat, a melyeknek megtartása mellett 
valaki más vallásra térhet, át, s ezt az 1895. 43. t.-cikk 
is meghagyja, hogy t. i. az áttérés 14 nap eltelte után 
kétszeri jelentkezéssel érhető el. A közgyűlés a minisz-
teri leiratot tudomásul vette és a lelkészeket utasíttotta, hogy 
az áttéréseknél a törvény rendelkezéseit szigorúan meg-
tartsák. 

Másodszor előterjesztette a földmivelésügyi miniszter 
leiratát, melyszerint arról értesíti a kerületet a miniszter, 
hogy a mai szőlőművelés terén szükséges szakismeretek 
elsajátífhatása céljából, — továbbá, hogy azoknak, a kik 
szőlő fölújítási kölcsönben részesültek, vezérfonal legyen 
a kezükben: egy Útmutatást szerkesztett, melyből a leg-
szükségesebb tudnivalókat bárki könnyen megszerezheti. 
Ez Útmutatást minden lelkész és tanító megkaphatja, ha 
azt csak egy levelező lapon is, a minisztérium szőlőszeti 
osztályától kérelmezi. 

A közgyűlés a lelkészeket és tanítókat fölhívta, hogy 
a könyv megküldéséért jelentkezzenek, s annak előadása 
alapján a néppel a szőlő művelését minél jobban meg-
ismertetni igyekezzenek. 

Harmadik leiratában a miniszter az ezredéves disz-
művet ajánlja. Negyedik leiratában azt kéri a miniszter, 
hogy, — a vakok oktatása és nevelése céljából egyesület 
alakulván, — ez egyesület oly módon támogattassék, hogy 
esztendőnként minden egyházban egy vasárnapon részökre 
segély gyűjtessék. 

A közgyűlés a miniszteri leiratot melegen pártolta, 
s Tisza Kálmán és Szilády Áron fölszólalása után kimondja, 
hogy a nap meghatározására a püspökök és esperesek 
terjeszszenek javaslatot a közgyűlés elé. A gyűjtés foga-
natosítására advent első vasárnapja állapíttatott meg. 

Stand Lajos egyházkerületi ügyész előterjesztette a jog-
ügyi és gazdasági bizottság kimerítő jelentését, a mely 
több jogi és gazdasági kérdést alaposan ismertette. A je-
lentést a közgyűlés elfogadta, s csak a Németh István 
tábornok alapítványánál merült föl egy kis vita. Né-
meth István ugyanis a dunamelléki kerületen kivül más 
kerületek iskoláira és jótékony intézeteire is tetemes 
összegeket hagyományozott, a dunamelléki kerületnek 
pedig azzal a céllal bizonyos összeget, hogy annak ka-
mataiból jó tanulókat jutalmazzon. A közgyűlés most 
úgy intézkedett, hogy a kamatokból a kerület minden 
iskolája részesüljön, s a tanulók egyenkint 42 frtot kap-
janak a pesti ref. theologia és a gimnáziumok növendé-
kei közül. 

A nagykőrösi tanítóképezdéről H. Kiss Kálmán igaz-
gató tette meg jelentését a következőkben: A tanári kar 
száma: 14, a tanítóképezdében a növendékek száma 88 ; 
a gyakorló' iskolában volt 56 növendék. 

A tápintézet közös a gimnáziummal, s annak jótéte-
ményeit 34 növendék élvezi. 

Legújabban Magyar Pálné tett egy 500 frtos alapít-
ványt, hogy annak kamataiból a szőlőnemesítésben és 
fatenyészlésben legjobb haladást mutató növendék része-
süljön. 

Az állam részéről nyerendő segélyezés ügyében 
lépések tétettek, de — nem lévén pénz, e lépések sikertele-
nek voltak. 

Dr. Szigethy Lehel, a kecskeméti jogakadémia igaz-
gatója, előterjesztette a kecskeméti jogakadémia jelentését. 
Az 1898/99. isk. évre 97 hallgató iratkozott be. Tartot-
tak 118 vizsgát A megvizsgáltak közül képesítettek 59, 
nem képesítettek 55 hallgatót. Tandíjból befolyt 2550 frt. 
Ezen összegből e fentartó egyházat illeti 9 2 % , tehát 
2346 f r t ; a tanári kar jutaléka volt 8 % = 204 frt. Tan-
díj nem fizetése miatt töröltek az első félévben 4, a má-
sodikban szintén 4 hallgatót. 

Ezeknek előrebocsátása után tüzetesen szólt a jelen-
tés az ösztöndíjakról és pályázatokról. A fegyelmi ügye-
ket illetőleg előadta, hogy leckehallgatási hanyagság miatt 
szabályszerű fegyelem büntetéssel sújtottak az első fél-
évben 12, a második félévben 17 hallgatót. Megtagadták 
az első félévben 13, a második félévben ugyancsak 13 
hallgatótól a leckekönyv aláírását. Végül kiterjeszkedett a 
jelentés az ifj. egyesületek, a tanári kar és az igazgató 
tanács működésének tüzetes ismertetésére is. Ugyancsak 
Szigethy Lehel előterjesztése alapján íárgyaltatott a val-
lás és közoktatásügyi miniszternek ama rendelete, mely 
a tanidő újabb beosztását kívánja életbe léptetni. 

A közgyűlés elhatározta, hogy mivel a miniszteri 
rendelet az egyetemeken a szünidő megrövidítését célozza, 
holott a kerületi szabályzat szerint épen a szorgalmi időt 
rövidítené meg a kecskeméti jogakadémián, ennél fogva 



a kerület megmarad régi szabályzata mellett, s erről a 
minisztert feliratban értesíteni fogja. 

A kecskeméti jogakadémia igazgatósága kérelmezte, 
hogy miután a kerületi közgyűlés által választott ket 
igazgatőtanácsos mandátuma lejárt, válaszszon két új tagot. 
Megválasztatott Mészáros János kecskeméti lelkész és Paál 
F'erenc. 

A középiskolai tanügyi bizottság előadója, Katona 
Mihály igazgató örömmel jelentette, hogy a tanárok fizeté-
sének rendezése, magasabb fizetési fokozatba helyezése és a 
korpótlék rendezése a mult. évben örvendetesen haladt. 
Az összes középiskolában van 78 tanár ; okleveles 49, 
oklevél nélküli 29. Rámutat azon abnormis helyzetre, 
hogy egyes iskolákban, mirit a budapesti főgimnáziumban 
is, a tanárok túl vannak terhelve, a mennyiben ez isko-
lában 13 osztályban 11 tanár végzi a teendőket. Agyülés 
a jelentést tudomásul vette és elrendelte, hogy az igaz-
gatói fizetések a törvény értelmében rendeztessenek. 

Sógor Endre, számszéki előadó jelentéséből közöljük 
a f'őbb adatokat : 

1. A kerületi közpénztár bevétele: 31,576 fr t ; ki-
adása : 30.892 frt. Összes vagyona ingatlanokban, kötvé-
nyekben és alapítványokban 159,721 frt. 

2. A missziói pénztár bevétele 3933 frt.; kiadása 
2252 f r t ; vagyona 19,863 frt. 

3. Az államsegély pénztár bevétele 50.632; kiadása 
37,737 frt.; vagyona 162,232 frt. 

4. A zsinati pénztár bevétele 685 frt, kiadása 3 frt. 
5. A Baldácsy-alap bevétele 4938 frt, kiadása 

2332 frt. 
6. A pesti theol. akadémiai bevétele 28,424, kiadása 

23,282 frt, vagyona 358,363 frt. 
7. A budapesti theol. akadémia konviktus bevétele 

5284 frt 94 kr., kiadása 4835 frt 68 kr. 
8. A gyönki gimnázium bevétele 8419 frt, kiadása 

7015 frt, vagyona 50,478 frt. 
9. A halasi főgimn. bevétele 25,814 frt, kiadása 

21,772 frt, vagyona 408,808 frt. 
10. A kecskeméti főgimn. bevétele 47,637, kiadása 

47,634, vagyona 90,038. 
11. A kecskeméti jogakadémia bevétele 8393, ki-

adása 8393, vagyona 4200 frt. 
12. A kun-szentmiklósi gimnázium bevétele 13.617, 

kiadása 9291, vagyona 110,509 frt. 
13. A nagykörösi gimnázium bevétele 55,346, kiadása 

50,490, vagyona 195,036 frt. 
14. A nagykörősi tanítóképezde bevétele 10,103, 

kiadása 10,103, vagyona 63,918 frt. 
A közalapi segélyezésekre a következő egyházak és 

lelkészek ajánl tat tak. Keő 100 frt, Sepse 200, Maradék 
250, Magyar Rétfalu 100, Drávaszabolcs 50, Gordisa 100, 
Maty 100, Sellye 100, Félegvháza 300, Nagv Berénv 
100, Büssü 100, Szólád 100, Hévizgyörk 150, Szedres 
100, Tinnye 100, Doboz 100, — Kurucz Sándor 140, 
S Z Í V Ó S Károly 100, Zeke Lajos 100, ifj. Csekey István 
100, Kovács Ferencz 100, Bárdy Pál 100, Csáki István 
100, Szabó Lajos (Kis Sz. Miklós) 100, Boncz Gyula 100, 
Bus József 50, Kálmán Dezső 100 frt. 

Ezután olvastatott a káplán elhelyező bizottság, 
jelentése. Az elhelyezésről szóló tudósítás, lapunk más 
helyén olvasható. A jelentéssel kapcsolatban élénk vita 
támadt, mert az esperesi kar azon javaslatot terjesztette 
a közgyűlés elé, hogy mondja ki a közgyűlés, hogy a 
tanítói-kápláni állomásokra többé segédlelkészt nem ne-
vez ki. 

Mészáros János, Fejes Dániel, Farkas József, Dányi 
Gábor, Szilády Áron és Tisza Kálmán fölszólalása után, 

ez utóbbi által tett azon javaslat fogadtatott el, hogy 
az esperesi kar javaslatát elvben elfogadja a közgyűlés, 
de életbe léptetését elhalasztja a jövő évig. 

Szilágyi Dezső egyházkerületi főgondnokhoz Farkas 
Imre 23 társával egy panaszos memorandumot terjesztett 
föl a halasi főgimnázium építése és az erre kivetett egy-
házi, illetve iskolai építkezési adó ügyében; melyre nézve, 
Szilády Áron halasi lelkésznek, az ügyet megvilágosító be-
széde után elhatározta a közgyűlés, hogy Halasra egy 
bizottság megy ki az ügynek minden oldalról való meg-
világosítására, mely bizottságnak tagja i : Szász Károly 
püspök, Szilágyi Dezső kerületi főgondnok, továbbá : az 
egyházi részről Koncz Imre, Szabó Péter és Szánthó 
János esperesek és világi részről Szilassy Aladár, Karap 
Ferenc és Adám András urak. Kívánjuk, hogy e tekin-
télyes tagjai s vezető férfiai egyházunknak helyre állít-
hassák a békét és a nyugalmat ez egyik legszebb s legtekin-
télyesebb egyházunkban. (K. 8.) 

(Folyt , köv.) 
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Nagy-Kőrös. Sörös Béla külföldön. Kóréh Endre hitokt. 
Budapest. Kustár Dániel s. 1. Nagy-Kőrös. Kutasy Dezső s. 1. 
Maradék. Gál Antal t k. Lacháza. Miklós Géza h. 1. Fél-
egyháza. Kovács Lajos hitokt. Ó-Buda. Kiss Áron hitokt. 
Budapest. 



IRODALOM. 
** Az »Evange l i sche Blát ter a u s Ungarn« cimű 

német prot. havi folyóirat, melyet másfélévvel ezelőtt 
dr. Szabó Aladár és Jausz Vilmos alapítottak s a mely, 
az utóbbi időben Jausz Vilmos szerkesztésébe ment át f. évi 
szeptember havi számával megszűnik. A megszüntetés okát 
Jausz Vilmos egyéni elfoglaltatásával indokolja meg; de 
a mint a lap záró szavai elárulják, a legfőbb és az igaz 
ok a pártolás hiánya. Sajnálattal veszszük tudomásul a 
kis lapocska megszűnését, mert annak célja főként az 
volt, hogy a magyar prot. egyház történetével és mai 
viszonyaival ismertesse meg a külföldi prot. egyházakat. 
Feladatát hűségesen oldotta meg, s több közleménye és 
tudósítása visszhangot is talált a külföldi prot. sajtóban. 
Most ez az orgánumunk is megszűnik; pedig ugyan üdvös 
dolog lett volna, ha a magyar protestáns egyházak hely-
zete és törekvései felől nemcsak az erdélyi szászok ten-
denciózus és sokszor roszakaratú tudósításaiból nyert volna 
tájékoztatást a külföldi prot. sajtó. A hasznos és missziót 
teljesített lap megszűnése is csak a mi irodalmi viszo-
nyaink szomorú helyzetét igazolja. 

** A vallásügyi sérelmek történetéből, A rever-
zális ügy története Magyarországon. Irta Szadeczky Béla. 
— A füzet igen érdekesen mondja el a reverzális ügy 
történetét és fejlődését, a vegyesházasságokból született 
gyermekek vallására vonatkozó első intézkedésektől kezdve, 
el egészen a jelenkorig. Ismerteti az ez ügyre vonatkozó 
országgyűlési tárgyalásokat, az országgyűlések naplói alap-
ján, s a törvényeket, s érdekesen rajzolja a reverzális 
ügy miatt az országgyűlésen és a társadalmi és az egy-
házi életben megharcolt küzdelmeket. Füzetével jó szol-
gálatot tett, a mennyiben nemcsak teljes világításban 
tünteti fel ezt a szomorú emlékezetű ügyet, hanem, fel-
mutatva a liberális felfogásnak és az ősöknek nemes 
lelkesedését és nehéz küzdelmeit, mintegy a történelem 
hatalmas szavával figyelmezteti a mai protestáns papokat 
és világiakat, hogy, követve az ősök nemes példáját, a 
küzdelmet ne adják fel, de igyekezzenek védeni, biztosítani 
az egyház érdekeit a mai szabad reverzálisos viszonyok 
között. (K.) 

** A hajdu-nánási ev. ref. egyház történelme. 
Ir ta : Barcsa János h. nánási ref. gimnáziumi tanár. Ára 
50 kr. Érdekesen irja le az egyház küzdelmeit, fejlődé-
sét és azon áldozatkészségét, melylyel az iskolák és álta-
lában a valláserkölcsi élet emelésére törekedett és ma is 
törekszik. De nemcsak a h. nánási egyház történelmét 
ismerhetjük meg a 65 lapra terjedő kis füzetből, hanem 
a különböző korszakokat is ügyesen jellemzi a protestan-
tizmus szempontjából. Szívesen ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe. (K.) 

** Gyakorlati helyesírás, részletes helyesírási 
szótárral . A magy. tud. akadémia által elfogadott elvek 
alapján össze állította: Zoinbory Dániel. Á r a : 20 kr. Az 
56 lapra terjedő füzet, mint maga szerző is mondja, két 
részből áll. Az egyik rész a helyesírásra vonatkozó leg-

fontosabb tudnivalókat adja elő, másik részében pedig 
lehetőleg össze vannak gyűjtve kellő csoportosítással s 
betűrendben mindazon szavak, a melyekre helyesírási 
tekintetben különös figyelemmel kell lennünk. A népisko-
lában hasznosan lehetne forgatni a kis könyvet, melyet 
e célra a nagykőrösi s kecskeméti tanító i kar és mi is 
szívesen ajánlunk. (K.) 

** Baksay Sándor. Dáma. A magyar történelem 
legsötétebb korszaka: a mohácsi vész kel életre Baksay 
ez új könyvében. Ő maga nem nevezi sem regénynek, 
sem korrajznak, hanem történeti körképnek, melynek 
háttere a nemzet gyászos pusztulása, előterében pedig két 
gyermek-ifjú megható története játszódik le. Rendkívül 
erőteljes vonásokkal festi azt a végzetes pártoskodást, 
mely a vészt előidézte; a főurak egyenetlenkedését, az 
ifjú Lajos király gyenge voltát és magának az ütközetnek 
plasztikus képét. Itt már a regényíró színdús fantáziáját 
a történeti kritika szabályozza. A Dáma történetnek is 
szavahihető. Voltaképp pedig Móré Filep pécsi püspök 
két apródjárói: Dániáról meg Filkóról regél azon a csoda-
szép magyar nyelven, mely a Gyalogösvény íróját a leg-
jobb magyar elbeszélővé avatta. A legjobb történeti kor-
rajzaink közül való e könyv, mely minden izében eredeti 
tősgyökeres magyar alkotás; egy kitűnő magyar Írónak 
nagy gonddal és szeretettel megirt munkája. Kimnach 
László rajzolt a könyvhöz karakterisztikus illusztrációkat. 
A Franklin Társulat igen díszesen állította ki és 1 frt 
60 kron árulja. 

** Történe lmi Könyvtár . A történelem népszerű-
sítésének egyik régi, hathatós eszköze a Franklin Társulat 
Történelmi Könyvtára. Felöleli a hazai történet és a világ-
történet gazdag kincstárát, jellemzőn megválogatva kima-
gaslóbb alakjait és eseményeit, melyekben nemzetek és 
korok képe tükröződik. íme előttünk fekszik újonnan meg-
jelent két füzete. Mind a kettő Gaal Mózes-tői való, a 
magyar ifjúság e legjobb elbeszélőjétől. Az egyikben Petőfi 
Sándor életét (88, szám) beszéli el mindenkinek érthető és 
élvezhető módon; a másikban Cortez Hernando hódító 
útját Mexikóba (86. szám), az újkori történelem e neve-
zetes eseményét. Eleven, színgazdag képeiben gyögyörü-
sége fog telni mindenkinek, a ki e füzeteket megszerzi 
magának. Mindenikben számos kép is van. A Történelmi 
Könyvtár egy-egy füzete 40 Jcrért minden könyvkereske-
désben kapható. 

E G Y H Á Z . 

A dunamelléki új lelkészek ünnepélyes fel-
a v a t á s a folyó hó 22-én ment végbe Budapesten, a Kálvin-
téri templomban. Nyolc új lelkész került felavatásra, ú. m. 
Arany Gusztáv péceli, Bosznay Sándor mindszent-bogádi, 
Bús József nagy-pali, Fábián Dénes kispesti, György 
Ferenc bodméri, Lukácsy Imre viszlói, Narancsik Zoltán 
haraszti-i (Alsó-Baranya) és Vargha Zsigmond mohácsi 
lelkészek. — Az ünnepélyes istentiszteleten megjelentek 



az esperesek s a közgyűlésnek számos tagja ; a budapesti 
közönség pedig zsúfolásig megtöltötte a tágas templomot. 
Az alkalmi egyházi heszédet Kálmán Gyula ságvári lel-
kész, egyházkerületi aljegyző tartotta, Máté X : 32—33. 
alapján. A beszéd, melyet lapunkban legközelebb közölni 
fogunk, mind belső szépségei, mind a lelkes és meleg elő-
adás által lekötötte a hallgatók figyelmét s mély benyo-
mást tett mindenek lelkére, — A felavató beszédet 
Szász Károly püspök úr tartotta, hatalmas erővel mu-
tatva fel benne a lelkipásztori hivatás magasztosságát, de 
egyszersmind nehéz voltát is. — Azután Szilády Áron 
egyházkerületi főjegyző olvasta fel az esküt, s miután 
felszólítására az avatandók kijelentették, hogy azt készek 
letenni: fel is vette tőlük. A szent esküvés elhangzása 
után felhangzott a gyülekezet ajkáról a »Jövel Szentlélek 
Úr Isten« ; az egyházkerület vénei pedig előjárulván, ke-
zeiknek a fejekre vettetése mellett Istennek Szent Lelkét 
kérték az új pásztorokra. — A fenséges ünnepélyt Szász 
Károly püspök úr záró beszéde, imádsága és a gyüleke-
zet éneke rekesztette be. — Istennek minden áldása legyen 
az új pásztorokon és minden, az Istennek és a Jézus 
Krisztusnak nevében végzendő munkálkodásukon! 

Az »Erdélyi Prot . Lap*, reflektálva szerkesztőjé-
nek »A néppel a népért* cimű s lapunkban is részben 
közölt cikkéhez fűzött megjegyzéseinkre, a következőket 
mondja : »Tisztelt laptársunknak igaza van s álláspon-
tunknak egész mélyébe lát, midőn írja, hogy »mi az in-
tenzívebb egyházi életet és működést sürgetjük*. Azonban 
a belmisszió ez álláspontunkkal nem ugyanazon egy dolog, 
sőt épen éles ellentét lehet. De ne keressük az ellentéte-
ket. Legyünk azon, hogy egyházunk föladatait maga az 
egyház oldja meg s ne pedig valamely belmissziói egy-
let, melynek szelleme, pártcélja igen sokszor legalább is 
kétséges. Tiltsuk meg a belmisszió azt az irányzatát, mely 
szervezett és rendezett egyházunk funkcióiba, sőt élet-
funkcióiba avatkozik. Gélt azonban kétségkívül csak is 
úgy érünk, ha »intenzívebb egyházi életet és mfiködésU 
sürgetünk. Hangsúlyozzuk: egi/házi életet és egyházi mű-
ködést. Foglaljuk itt álláspontunkat, a már megadott min-
tát követve, e rövid formába: az »egyházért az egyház-
zal !« — E szavakhoz ismét szükséges némely megjegy-
zéseket fűznünk; nem azért ugyan, hogy egymással vitába 
bocsátkozzunk, hanem azért, hogy egymást teljesen meg 
is értsük és a magunk álláspontját igazoljuk. Távol van 
tőlünk, hogy ellentéteket keressünk és idézzünk fel; nem 
is akartuk ezt soha, sőt az intezívebb egyházi élet és 
egyházi működés kérdésében, a mióta ez felkerült, min-
dig azokat kerestük, a melyek összekapcsolhatnak és 
együttes működésre képesíthetnek bennünket. De enged-
jen meg tisztelt laptársunk, ha kijelentjük, hogy fentebbi 
nyilatkozatában szavakkal, kifejezésekkel való játszást 
látunk, a mely ellentéteket keres és tüntet fel egy és 
ugyanazon dolog között. Azt mondja, hogy álláspontjá-
nak mélyére látunk, a mikor azt írtuk, hogy az intenzí-
vebb egyházi életet és működést sürgeti; de kijelenti, hogy 
ez az álláspont nem ugyanegy dolog a belmisszióvai, s 

ez utóbbinak olyan fogalmát adja, mintha az nem az 
egyházban és az egyházzal, hanem az egyházon kivül 
vagy épen az ellen akarna működni. — Engedelmet ké-
rünk, de mi ilyen belmisszióról soha sem beszéltünk; 
ilyet soha sem sürgettünk és soha sem támogattunk. Ilyen 
fogalmát a belmissziónak csak azok adják, a kik nincse-
nek tisztában azzal, hogy mi az a belmisszió, a mit 
mi annak nevezünk s a mit mi sürgettünk és sürgetünk. 
Pedig nem lett, volna nehéz ezt megérteni azon megjegy-
zésekből sem, a melyeket mi a kérdéses cikkhez hozzá 
fűztünk. Mi ezt mondottuk: »Nem mást sürget »a néppel 
a népért« klasszikus elv, s nem mást sürget Molnár 
Albert sem, mint az intenzivebb egyházi életet és műkö-
dést, a mit belmissziónak szoktunk nevezni*. E sza-
vakból világos, hogy a belmisszió alatt mi nem ér-
tünk mást, mint az intenzivebb egyházi életet és mű-
ködést, s legkevésbbé sem értünk valami olyan egyházon 
kivüli vagy épen egyházellenes irányzatot, mint a minek 
tisztelt laptársunk a belmissziót magyarázza. Köztünk 
tehát a dolog érdemében különbség nincs, s ellentét csak 
akkor támad, ha szavakba, nevekbe kapaszkodva s azok-
nak általunk soha nem adott értelmet adva, mestersé-
gesen keresünk ellentétet egy és ugyanazon dologban. A 
mi elvünk és álláspontunk is mindig az volt s az ma is, 
hogy a belmissziónak, vagy ha ez a név épen nem tet-
szik : az intenzivebb egyházi életnek és tevékenységnek 
magában az egyházban kell megindulnia ; maga az egyház 
által vezettetnie s magával az egyházzal s magáért az 
egyházért folytattatnia. De vallottuk s valljuk, hogy ez az 
élet és ez a munka egyházi életünk mai szervei mellett 
és keretében, csupán a hivatalos, adminisztratív formák 
között sikeresen nem indítható meg és nem folytatható, 
hogy tehát új szervekre, új eszközökre van szükség; de 
mindig benn az egyházban, az egyház által s az egy-
házért. Vallottuk s valljuk, hogy az intenzivebb élet és 
tevékenység csak akkor érhető el, ha belevonjuk annak 
körébe egyházunknak minden tagját, tehát, ha a »népért 
a néppel* dolgozunk. Ezzel korántsem akarunk egyházat 
formálni az egyházban, hanem azt, hogy az egyház ne 
csak adminisztratív testület vagy intézmény legyen, 
hanem legyen egyház a szó igazi, evangéliumi értelmé-
ben, a mely betölti hivatását a lelkek gondozásában, 
védelmezésében, irányításában, üdvösségre vezetéséhen is 
és kiterjeszti működését a védelmező, segítő és megtartó 
krisztusi szeretet által mindama terekre, a melyek munka-
mezőül jelöltetnek ki számára a szent írásban, de a mely 
mezőknek nagy része még parlagon hever. így értjük mi 
a belmissziót, vagy ha tetszik: az intenzivebb egyházi 
életet és tevékenységet, s azt hiszszük, hogy tisztelt lap-
társunk is aláírja mindezeket. Igen, valljuk mi is, hogy 
»az egyházért az egyházzal*, csak azt szeretnénk, ha 
az egyház már elvégre meg is mozdulna önmagában és 
önmagáért. Ne keressünk tehát ellentéteket ott, a hol 
nincsenek ellentétek, hanem fogjunk kezet s dolgozzunk 
a »népért a néppel«, az ^egyházért az egyházzal*. 



I S K O L A . 

A s á r o s p a t a k i j o g a k a d é m i a ügyében folyó hó 
31-ikén fogadja a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
egyházkerületi közgyűlés által kiküldött bizottságot. A meg-
hívók a bizottsági tagokhoz már szétküldettek. 

A felső-lövői hat osztályú evang. gimnázium 
rövid idő alatt 8 osztályú főgimnáziummá fog fejlesztetni. 

Az egyet. ev. theol. tanári vizsgáló bizottság ok-
tóber hó 20-ikán Budapesten a Deák-téri ev. főgimnázium 
üléstermében br. Prónay Dezső egyet, felügyelő elnöklete 
alatt ülést tartott, a melynek egyedüli tárgyát Raffay Sán-
dor pozsonyi ev. theol. akad. tanár vizsgálata képezte. E 
vizsgán jelen voltak : dr. Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel, 
és Gyurátz Ferenc püspökök és dr. Masznyik Endre, 
Poszvék Sándor, dr. Szlávik Mátyás, Bancsó Antal, Stroinp 
László és Jausz Vilmos theol. tanárok. A jelölt Írásbeli 
kérdései a következők voltak: Schleiermacher jelentősége 
a főiskolai, különösen a theol. oktatás terén; A logos 
eredete, tartalma és jelentősége a jánosi iratokban és a 
megigazulás tanának bibliai, theológiai és történeti ala-
pon való kifejtése s ethikai jelentősége. Az előbbi kér-
déstől készített dolgozatot Jausz Vilmos, utóbbi kettőt 
Bancsó Antal birálta meg. A főbb szóbeli kérdéseket 
Jausz és Bancsó soproni tanárok, a továbbiakat Baltik, 
Gyurátz püspökök és dr. Szlávik Mátyás eperjesi tanár 
intézték a jelölthöz, ki azokra mély és beható tanulmá-
nyozásra és alapos tájékozottságra valló feleleteket adott. 
Maga az egyet, felügyelő is tett kérdést a theol. inter-
nátusról s a mellette és az ellene szóló nézetekről. Az 
eredményt, mely szerint Raffay Sándor jelesen theol. 
tanárnak képesít)etett, meleg üdvkivánatok kíséretében 
maga az egyet, felügyelő jelentette ki, s a jelölt nyomban 
letette az esküt is. Ez után is a legmelegebben üdvözöl-
jük az irodalmi munkásságáról szélesebb körökben is 
előnyösen ismert fiatal pozsonyi tanár urat. 

Egy régi tanító ünnepeltetése Az eperjesi ág. 
hitv. ev. egyház oktober 22-kén, a kollégium nagytermé-
ben Csink János kiérdemült igazgató leánytanító nyuga-
lomba lépése alkalmából egyházi közgyűlést tartott, a me-
lyen az elnöki megnyitót az egyház érdemes veterán fel-
ügyelője : Kubinyi Albert tartotta. Majd a régebbi tanít-
ványok nevében Balpataky Imréné melegen üdvözölte az 
ősz tanférfiút, s nagyszámú tanítványainak kegyeletes 
adományaként átnyújtotta neki az 500 koronás arany-
járadékpapirost. A lelkes ünnepi beszédet dr. Sztehlo Já-
nos iskolaszéki elnök tartotta s melegen emlékezett meg 
a jubilánsnak londoni, kassai és 27 éves eperjesi tanítói 
munkásságáról. A polgári leányiskola növendékeinek meleg 
érzéssel előadott alkalmi éneke után Őschger Adél igazgató-
tanítónő búcsúzott el a jubilánstól a kartársak nevében, 
a melyre és az iskolaszéki elnök ünnepi beszédére a jubi-
láns meghatottan válaszolt. Könyekig meghatva kiemelte, 
hogy neki a tanítványok körében öröm és áldás volt a 
munka. Csengey Gusztáv gyönyörű alkalmi költeményéi 
Üsz Irén IV. oszt. tanuló adta elő, sok melegséggel és 

érzéssel. Az elnöki zárószót ifj. Draskóczy Lajos foglalta 
össze egy valóban kegyeletes imába. A polgári iskola 
hymnusával az ünnepély véget ért. A nagyterem zsúfo-
lásig megtelt a közönséggel, mely ezzel jelét adta annak, 
hogy meg tudja becsülni a tanító áldásos működését. A 
jubilánst egy meleg hangú átirattal a kassai tanítói kar 
is üdvözölte. (sz.) 

A művészeti érzék fejlesztése a népiskolában. 
Wlassics miniszter mindenképen szeretné felkelteni s 
kinevelni az ujabb magyar generációban a szép érzéket s 
a művészeti érdeklődést. Csak nem régen folyt le az 
eszmecsere a művészeti oktatásnak a középiskolákba bevi-
tele felett, s a miniszter már is egy ujabb és pedig nagy 
lépéssel készül előre haladni kitűzött célja felé. A szép-
érzék fejlesztését be akarja vinni a népiskolába is, ha 
nem is művészeti oktatás alakjában, de legalább a művészi 
kivitelű szemléltető képek által. Folyó hó 16-ra egy érte-
kezletet is hívott össze e tárgyban. A meghívottak egy 
része pedagógus, egy része pedig művész és művészet 
pártoló volt. Az értekezletet maga a miniszter nyitotta 
meg s vázolta tervét, a mely arra irányul, hogy ujabb 
genenációnk lelkébe, már a gyermekkorban belevigye a szép 
szeretését, becsülését, a szép idealizmusának kultuszát s 
kifejtse a magyar fajban lakó művészeti erőket és 
tehetségeket. Ez által — mint mondá — nemesebb és 
emelkedettebb lesz a magyar társadalom egész világnéz-
lete is; mert nemesebb lesz az a szív, szárnyalóbb az a 
gondolat, humánusabb az az érzés, mely lelke szálaival 
van összekötve az esztetikai izlés finomabb légkörével. — 
Az éljenzéssel fogadott bevezető beszéd után a miniszter 
Halász Ferencz osztálytanácsost, az értekezlet előadóját 
szólította föl, hogy ismertesse az értekezlet tárgyát. — 
Halász mindenekelőtt ismertette a dolog históriáját. Wlas-
sics miniszter a képviselőházban kijelentette egy izben, 
hogy a népiskoláknak oly szemléltető képekkel való ellátá-
tását tervezi, melyek egyfelől a gyermekben a szép iránt 
való érzéket fölkeltsék, másfelől a hazafias érzést emeljék. 
E kijelentés hatása alatt a magyarországi tanítók országos 
bizottsága azt javasolta, hogy meglevő történeti képeinket 
sokszorosítsák a népiskolák számára. A miniszter azonban 
nem tartja-célravezetőnek a meglevő képek sokszorosítását, 
hanem kizárólag a népiskola céljaira, tehát 6—12 éves 
gyermekek lelki világához alkalmazott művészeti kivitelű 
szemléltető képeket akar legjelesebb hazai művészeinkkel ké-
szíttetni. Előadó e képeket, melyek száma 80 lenne, két 
csoportra javasolja osztani: negyven az I—III. osztály 
és negyven a IV—VI. osztály számára szolgálna. Az első 
csoportban a beszéd-értelemgyakorlatok tárgyköréből (szülei 
ház, iskola, templom, község stb.) és főleg a magyar 
népmese világából; a másik csoportban főleg a hazai 
történelem, a hazai földrajz és a népismeret, továbbá 
legjelesebb költőink müveiből választhatnék a képek tárgyát, 
nagy figyelemmel arra, hogy a népiskolai tanítás keretébe 
illeszkedjenek és azokra a célokra, melyeket az uj tanítás-
terv a történelem és földrajz tanításánál kitűz. A kivitelre 
nézve Halász azt javasolta, hogy a szemléltető képek 
tárgyát külön szűkebb bizottság állapítsa meg, melynek 
tagjai fele részben pedagógusok, fele részben művészek 
legyenek. Mikor a bizottság munkáját a miniszter jóvá-
hagyja, hirdessenek nyilt pályázatot a képek elkészítésére. 
A képek tiszteletdíja egyenkint ötszáz korona lehetne; 
a nyolcvan kép művészi díja tehát összesen negyvenezer 
korona lenne, a mit több évre fölosztva, a közoktatási 
tárca népnevelési közös szükséglete címéből lehetne födözni. 
A képek bírálatát az országos képzőművészeti társulat 
művészeti, az említetett szűkebb bizottság pedig pedagó-



giai szempontból teljesítené és a tiszteletdíjat csak ezek 
egybehangzó véleménye alapján adnák ki. A képek for-
galomba hozatalának költségét a kiadó födözné, a kire a 
vállalatot az állam rábízná; természetesen megszabva a 
képek árát és kikötve bizonyos ingyen mennyiséget a 
szegény iskolák számára. A kiadót az állam nagyobb 
megrendeléssel támogatná. Az osztálytanácsos részint 
költségvetési, részint a tanításterv életbeléptetésével járó 
nehézségek miatt egyelőre csak a népiskola felsőbb csoportja 
számára javasolja elkészíttetni a szemléltető képeket. Hogy 
a hazai művészek tájékozódjanak a külföldön, Angol-, 
Francia- és Németországban használt ily szemléltető képek-
ről, a miniszter a képeknek megszerzéséről és itthon 
alkalmas módon való kiállításáról gondoskodott. — Az érte-
kezlet tagjai közül Beöthy Zsolt, Hock János, Kaciányi Ödön, 
Kammerer Ernő, Malonyay Dezső, Waldapfel János, Lázár 
Béla, Péterífy Sándor, Grósz István, Földes Géza, Láng 
Mihály és Révhegyi István szóltak a kérdéshez s mind-
nyájan elismerőleg nyilatkoztak a miniszter tervéről. A 
miniszter összegezvén a felszólalásokat és azokra meg-
jegyzéseit részletesen megtevén, köszönetét fejezte ki az 
élénk érdeklődésért és a tanulságos eszmecseréért. Kijelen-
tette azután, hogy a szemléltető képeket a hazai legjele-
sebb művészekkel fogja elkészíttetni, mert biztosan számít 
a művészek hazafias ambíciójára is A kivitelre nézve egy 
bizottságot fog kiküldeni, melynek föladata lesz a részleteket 
megállapítani. 

A budai p e d a g ó g i u m új igazgatója . A vallás-
és közoktatásügyi miniszter a budai pedagógiumban a 
Gyertyánfy István nyugalomba vonulása folytán megürült 
igazgatói állásra, a tanári kar egyhangú ajánlata mellett 
dr. Kiss Áront nevezte ki. — A szép, de megérdemlett 
kitüntetéshez igaz örömmel gratulálunk s kívánjuk, hogy 
a budai pedagógium hosszú évek során ál állhasson 
dr. Kiss Áron bölcs vezetése alatt. 

Ünnepelt tanár. Lehr Albertnek, a budapesti ev. 
főgimnázium nagynevű és nagyérdemű volt tanárának 
tiszteletére, abból az alkalomból, hogy a mult tanév vé-
gén nyugalomba vonult, volt tanítványai igen szép búcsú 
ünnepélyt rendeztek, f. hó 24-én a Deák-téri evang. főgim-
názium nagytermében. Délelőtt féltizenegy óra tájban 
díszes közönség gyűlt egybe. Ott voltak: Szúy Kálmán 
és Zolnai Gyula akadémikusok, Csiky Kálmán egyetemi 
tanár, Bachát Dániel esperes, Schrantz lelkész, Hermán 
Ottó, dr. Králik, Lajos. dr. Kiss István, és számosan. 
Még messze vidékről is eljött az ünnepelt több régi tanít-
ványa, a kiket egy emberöltő előtt tanított. Az ünnep a 
Himnusz eléneklésével kezdődött. Ennek hangja mellett 
lépett az ez alkalomra szépen földíszített terembe Lehr 
Albert. Mögötte az ünnep rendezői: Kozma Andor, Győry 
Loránd, Kovács Jenő. Az ének után Győry Loránd lépett 
elő s beszéddel üdvözölte Lehr professzort. Utána Csiky 
Erzsike mondott üdvözlő beszédet a női tanítványok nevé-
ben. Majd Kozma Andor olvasta föl alkalmi költeményét, 
melynek cime: A régi diákok nevében. Végül Vámossy 
Mihály az országos nőképző-egyesület igázgatója mondott 
üdvözlőbeszédet az intézet tanári kara és elöljárósága 
nevében. A beszéd után az ünnepelt megköszönte az 
ovációt. Önérzettel hivatkozott múltjára, emberöltőnél hosz-
szabb időre terjedő munkásságára. Végül pedig meghatva 
köszönte meg azt a Toldi-szobrot, a melylyel tanítványai 
lepték meg. Ez a bronzszobor Stróbl Alajos tanár műve. 
A Toldi-alak hasonló az Arany-szobor alakjához, de az 
elhelyezése más ; fehér karrarai márványon ül Toldi, háta 
mögött repkényes szikla nyúlik föl a magasba, rajta Arany 

János relief-képe és e szavak: Lehr Albertnek hálás 
tanítványai, 18l)9. Lehr Albert ünnepeltetéséhez mi is 
teljes szívvel járulunk és óhajtjuk, hogy a derék tudós 
még sok éven át munkálkodhassék hazai tudományossá-
gunk és prot. tanügyünk javára. 

A reformáció emlékünnepének az iskolákban 
m e g t a r t á s a érdekében dr. Baltik Frigyes dunáninneni 
evang. püspök az evang. egyházi iskolaszékekhez a követ-
kező felhívást intézte: »Örömmel tapasztaltam, hogy több 
egyházunkban a reformáció napja az iskolai ifjúsággal is 
megtartatik. A mennyiben pedig az iskola feladata nem-
csak tanítani, de főkép nevelni, és ág. hitv. evang. isko-
láink arra hivatvák, hogy jó evang. keresztyéneket nevel-
jenek, nagyon is helyes, hogy ezen nap, mint iskolai 
ünnep is megtartassék. A hitélet fejlesztése céljából ezennel 
felhívom iskoláink t. elöljáróságait, szíveskedjenek a most 
bekövetkező október hó 31-ik napját a tanuló ifjúsággal 
ünnepélyesen megtartatni úgy. hogy ezen a napon a tanitás 
szüneteljen, a tanuló ifjúsággal istentisztelet, tartassék s 
annak utána a tanteremben is a nap fontossága nekik 
megmagyaráztassék. Az ünnepély programmja a helyi 
viszonyokhoz mérten állapítandó meg. Minden iskolaszék 
kötelességévé teszem, hogy nekem az esperesi hivatal 
útján erről t. évi november hó 10-ig jelentést tegyen, a 
mely jelentések hozzám eredetiben beküldendők. Hitrokoni 
üdvözlettel Balassa-Gyarmat, 1899. évi október hó 11-én. 
Dr. Baltik Frigyes püspök*. — Szívesen üdvözöljük ezt 
a bölcs intézkedést, annyival is inkább, mivel lapunk 
mult heti számában mi magunk is szükségesnek jelentettük 
ki a ref. emlékének iskolai megünneplését. 

EGYESÜLET. 
A budapesti ref ifjúsági egyesület f. hó 28-án 

reformációi emlékünnepélyt tartott. Az ünnepélyről jövő 
számunkban bővebben megemlékezünk. 

A L u t h e r - t á r s a s á g új a le lnöke. Bachát Dániel 
esperes a Luther-társaságban viselt alelnöki tisztéről vég-
leg lemondott, mivel részint gyengélkedése, részint más-
nemű nagy elfoglaltsága miatt e nehéz és egész embert 
igénylő megbízatásnak kellően megfeleni magát képtelen-
nek érzi. — A társaság sajnálattal vette tudomásul a le-
mondást s a f. hó 18-án megtartott rendkívüli gyűlésen 
alelnökévé Horváth Sándort, a pesti magy. evang. egy-
ház lelkészét választotta meg. 

GYÁSZROVAT. 
f Sztehlo Endre esperes, a magyarországi evan-

gélikus egyháznak egyik legöregebb, érdemes papja f. hó 
23-án nyolcvannégy éves korában Budapesten meghalt. 
— 1816-ban született a torontálmegyei Lajosfalván. Isko-
láit Uj-Verbászon, Mezőberényben, Selmecbányán és 
Pozsonyban végezte. Két évet a jenai egyetemen töltött. 
1841 —43-ig Szeberényi János szuperintendens mellett 
volt Selmecbányán segédlelkész, onnan Eperjesre, majd 
Dobsinára hívták meg rendes lelkészül. 1856-ban losonci 
lelkész s a következő évben a nógrádi egyházmegye 
főesperese lett. 1865-től 1873-ig a budai hitközség papja 
volt, de ekkor betegeskedése miatt lemondott. Ezután 
családjával Budán élt, a hol sok tisztelője volt az agg 



papnak. Sztehlo irodalmi munkásságának termékei több 
protestáns folyóiratban jelentek meg. Önálló müvei: Keresz-
tény vallástan és Krisztus és az Ö egyháza (1874). Sztehlo 
a magyar ev. gyámintézetnek ügynöke volt s mint ilyen 
a német Gusztáv Adolf-egyesülettől ezreket eszközölt ki 
szegény magyar egyházaink részére. — Nyugodjék bekével! 

f Kenese i K e n e s s e y Ida, néhai Jalsovai Jalsoviczky 
Károly özvegye, életének 68-ik évében, f. hó 20-ik nap-
ján elhunyt Nagykőrösön. — A megboldogult asszonyság 
a nagykőrösi társadalmi élet egyik legrokonszenvesebb 
alakja volt, ki a mellett, hogy teljes odaadással élt csa-
ládjának s kitűnő családanya volt, mindig szakított időt 
arra is, hogy a köz érdekében munkálkodjék. Sok éven 
át volt a nagykőrösi jótékony nőegyesületnek lelkes, buzgó 
elnöke, legutóbb pedig tiszteletbeli elnöke. Hosszabb ideig 
elnöke volt a vöröskereszt-egyesület nagykőrösi fiókjának 
is. A városi árvaház megalapításában oroszlánrésze volt. 
Jó szíve örömét lelte abban, ha az elhagyottakon és ár-
vákon segíthetett s a szegények nyomorát enyhíthette, 
így családjával együtt, néhány évvel ezelőtt elhunyt fia 
»Jalsoviczky István emlékére* ezer forint alapítványt tett 
a nagy-kőrösi ev. ref. főgimnáziumban tanuló szegény 
növendékek tápintézeti alapjául; ugyancsak ezer forintos 
alapítványt Nagy-Kőrös városánál a szegények gyámolí-
tására ; ötszáz forintos alapítványt a törteli ev. ref. egyház 
céljaira, s ezer forintos alapítványt Pest megyénél ugyan-
csak a szegények gyámolítására. Apróbb jótéteményeinek 
száma is jelentékeny. — A szép lelkű, keresztyén matróna 
emlékezete legyen áldott közöttünk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Koszorúk m e g v á l t á s a . Protestáns egyházunkban 
is elharapózott már az a pápista szokás, hogy halottak nap-
ján a sírokat koszorúkkal ékesítik fel és kivilágítják. Óriási 
pénzösszeg fecsérlődik el évenként e pápistás és a mi 
prot. egyházunk hitelveibe ütköző szokás miat t ; pedig 
azzal a pénzzel üdvös célokat is lehetne munkálni. Belát-
ták ezt már a jótékony világi egyesületek is, s minden évben 
felhívják a közönséget, hogy a sírok feldíszítésére szánt 
összeget, »koszorú megváltás« címén adják jótékony célokra, 
A mi budapesti egyházunkkal kapcsolatosan is működnek 
jótékony célű és támogatásra méltó egyesületek, a melyek-
nek áldásos munkája nagyon megkönnyíttetnék, ha a 
protestáns közönség, a pápistás kegyelet múló jegyei he-
lyett halottai emlékét az által tenné áldotta és hasznossá, 
ha a sírok felékítésére szánt összeget az ő céljaik mun-
kálására fordítaná. Ilyen egyesületek a züllésnek kitett s 
erkölcsi és anyagi nyomorban sínylődő gyermekek meg-
mentését munkáló Nagypénteki Ref. Társaság és a szere-
tet munkáit, a szegények, elhagyatottak felsegélését és 
lelki gondozását gyakorló Lorántffy Zsuzsánna nőegyesü-
let. Mindkettő a krisztusi elveken áll s a krisztusi szere-
tet által munkál; azért felhívjuk olvasóinkat, hogy elhagyva 
a síroknak, halottak napján való pápistás feldíszíté-
sét, az erre szánt összegeket küldjék be ez egyesületek 
intézőségeihez. Elhunytaik emlékezetét ez által tehe-
tik legméltóbban áldottá, élővé és hatóvá, s így válhat 

kegyeletük igazi keresztyéni kegyeletté. A kegyeletes ado-
mányokat, a Nagypénteki Társaság részére elfogadják: 
Hegedűs Sándorné (VI. Hunyady-tér 12.), dr. Kiss Áron 
(I. Mészáros-u. 12.), Takách László (II. Margit-rakpart 45.), 
— a Lorántffy-egyesület részére: Szilassy Aladárné (VII. 
Wesselénvi-u. 65.), Szőts Farkasné (IX. Erkel-u. 3.), 
dr. Szabó Aladár (Városmajor-u. 48.), 

* Lelkészválasztás. A kis-sár ói (Dunántúl) ev. ref. 
egyház f. hó 10-én Szabó Zsigmond garamlöki helyettes-
lelkészt meghívás útján egyhangúlag lelkészévé választotta. 

* A pápa i ev. ref. l e lkész i á l lás betöltése tárgyá-
ban az egyházközség presbitériuma f. hó 15-kén Németh 
István theol. tanár, h. lelkész és Saáry Lajos ügyvéd, 
főgondnok elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen a pres-
biterek teljes számban jelentek meg. A presbiteri gyűlés 
egyhangúlag elhatározta, hogy az egykázközségi tagok 
túlnyomó többsége óhajának megfelelőleg jelentést tesz 
az egyházmegyei espereshez, hogy az egyházközség a 
lelkészi állást meghívás útján Kis József theologiai tanár-
ral, a Dunántúli Protestáns Lap szerkesztőjével óhajtja 
betölteni, s kéri egyszersmind az esperest, hogy a meg-
hívás útján választó közgyűlésre egyházmegyei bizottságot 
küldjön ki. (D. T. Pr. L.) 

* A pesti ágostai evangélikus magyar és német 
e g y h á z közös ügyeinek elintézésére kiküldött választmány 
Králik Lajos közfelügyelő elnöklésével f. hó 24-én ülést 
tartott a Deák-téri gimnáziumban. Az elnök üdvözölte a 
nagy számmal magjelent presbitereket és indítványára 
jegyzőkönyvben megörökítették az egyház két kitünű 
elhunyt pedagógusának, Luitenberger Ágost elemi iskolai 
tanítónak és Batiefalvy István gimnáziumi igazgatónak 
emlékét és érdemeit. Azután Zsigmondy Jenő szindikus 
jelentette, hogy a Katrasnig-féle hagyomány dolgában 
sikerüli egyességet létesíteni az örökösökkel, s hogy a 
helyi nyugdíjintézet alapszabályait az egyházmegye jóvá-
hagyta. Jelentette továbbá, hogy szeptember elsejétől több 
tanár és tanító ujabb ötödéves pótlék élvezésébe lépett; 
mire a választmány e pótlékok folyósítását elhatározta. 
Az iskolai bizottság jelentése szerint a folyó iskolai évben 
a gimnáziumiba 483. a polgári- és elemi iskolába 707 növen-
dék iratkozott be. Örömmel vette a választmány tudomá-
sul, hogy Kunst János erzsébetfalvi hitoktató istentiszte-
letet tart, és végül elhatározta a gyűlés, hogy a megüresedett 
orgon ista-énektanítói állásra kihirdeti a pályázatot. 

* N é h a i Caste lar Emi l t rendszerint Spanyolország 
e század legnagyobb embereinek tartják. De nem így 
gondolkodik a cordovai püspök. Mikor felkérték, hogy az 
elhunyt államférfi emlékére emelendő szobor-bizottság 
elnökségét fogadja, — a kérést visszautasította és egy 
egyházi lapban azzal okolta meg, hogy egy spanyol pap 
sem csatlakozhatik azon ember tisztelőihez, a ki az inkvi-
zíciót »az emberiség csapásai közé sorolta*. (Cs). 

Szerkesztői üzenetek. 
Sz . v J. H.-M.-Vásárhelv. A nagyérdekü jelentést 

megkaptuk. Köszönjük. Legközelebb ismertetjük. 
K. S. Bridgeport . Megkaptuk. Igen köszönjük. Leg-

közelebb felhasználjuk. Az ígért dolgokat kérjük és várjuk. 
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EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 

Vallástétel a Krisztusról, 
Egyházi beszéd. Elmondatott az 1899. okt. 22-én tartott lelkész-

avatás alkalmával. 

Alapige: Máté 10: 32—33. v. 

A felolvasott mélyértelmű és nagyfontosságú 
szavakat Idvezítőnk akkor mondotta, midőn az 
O tizenkét tanítványát apostoli hivatalukra fel-
avatván, formaszerint kibocsátotta, prédikálni a 
mennyeknek országát, és pedig nem a pogányok 
közé, nem is a Samaritánusok városaiba, hanem 
csak az Izrael házának eltévelyedett juhaihoz. S 
miként a jó écles atya, pályaválasztó gyermekét, 
úgy tanácsolja ós bátorítja Jézus is ezeket a 
szegény, tapasztalatlan embereket, a nagy út ra 
indulás előtt. Nem szépítve, de nem is nagyítva 
semmit, lerajzolja előttök híven azt az ellensé-
ges világot, a melybe lépnek, s a melynek küzdő 
homokján csak kigyói okossággal s galamb sze-
lídséggel állhatják meg helyöket ; rámutat azokra 
a hideg és rideglelkű emberekre, a kik nem 
fogadják el majd köszöntésöket sem, s hajléku-
kat és szívöket előttök bezárják; továbbá a há-
borgatásokra, a megostoroztatásra ós az általá-
nos gyűlölsógre, melyeket szenvedniük kell — 
az ő nevéér t ! 

Lesztek gyűlölségesek mindenek előtt — 
az ón nevemért, mondj a az Ur. Mennyi vigasz-
talas és egyúttal mekkora bátorítás rejlik e pár 
szóban: az én nevemér t ! Mintha mondotta volna 
az Idvezitő : jöjjön bár reátok vész és fergeteg, 
bátran nézhettek annak szemébe — az ón neve-
mért ; érjen visozautasíttatás, megostoroztatás, 
sőt maga a kínos halál benneteket : ne féljetek, 
hisz a lelket meg nem ölhetik az emberek, s 
édes lesz majd az ostor ós a vértanúi halál is 
tinéktek — én érettem, az ón nevemór t ; mert 
a ki végiglen megáll, az megtartatik. (Mát* 10: 22.) 

De vájjon megáll-e mindegyik? Lesz-e elég 
erejök megállani? Lesz-e erejök lemondani az 
élet kényelmeiről, atyjokról, anyjokról, szóval a 
családi élet édes összeköttetéseiről ós egy úti 

pálca nélkül indulni neki annak a megháboro-
dott ós megvadult világnak ? És különösen lesz-e 
erejök ós bátorságuk, a legsúlyosabb viszonyok 
között is, nemcsak hinni a Krisztusban, de a 
mi sokkal nehezebb, hitökről vallást is tenni és 
nagy alázatossággal s egyszersmind nagy mél-
tósággal kikiáltani a világ e lő t t : A Krisztus él 
mi bennünk, és mi ő benne !? Mert ez a fődo-
log. Ez az ő apostoli hivataluknak legnehezeb-
ben megoldható ós mégis megoldandó gyönyörű 
feladata, melynek teljesítéséért a legédesebb juta-
lom, elmulasztásáért peclig a lehető legnagyobb 
büntetés vár reájok. Valaki — úgymond Jézus — 
vallást teszen ón rólam az emberek előtt, én is 
vallást teszek arról az ón mennyei Atyám előtt; 
valaki pedig megtagadand engemet az emberek 
előtt, megtagadom ón is azt az ón mennyei Atyám 
előtt. 

Atyámfiai! Mi is csaknem oly ellenséges 
világban élünk, mint az apostolok, s elmondhat-
juk, hogy a világnak soha sem volt nagyobb 
szüksége a Krisztusra és a róla való vallástételre, 
mint napjainkban. Ámde ez most is nehéz, rend-
kívül nehéz fe ladat! Vallást tenni a Krisztusról, 
a kit korunkban oly sokan kigúnyolnak, meg-
tagadnak s még többen elfelejtettek; oda kiál-
tani az olcsó hitű és közönyös világnak, nyíltan 
ós bátran : ám ti szégyenljétek, ón nem szégyen-
lem a Krisztust ós az ő evangéliumát, mert 
istennek hatalma az minden hívők üdvösségére 
(Róm. I : 16.); szóval e mi bátor vallástótelünk-
kel a családba, az egyházba és társadalomba 
új éltető erőket vinni be, melyek megnemesítsék 
és megszenteljék azokat : ez azon nehéz, de 
dicső feladat, mely mindnyájunkra néz, s mind-
nyájunkat egyenlő felelőséggel terhel. Papokat 
ós nem papokat, szegényt ós gazdagot, együgyűe-
ket és mivelteket egyaránt. Ettől függ legnagyobb 
részben, s mondhatni ezzel áll vagy esik a mi 
prot. keresztyónsógünk, s egész jővő boldogsá-
gunk : vele vagyunk-e, vagy e l lene? — vallást 



teszünk-e róla a világban, vagy követjük mi is 
a többség példáját ós megtagadjuk ő t? . . . 

Ifjú ker. szolgatársaim ! kik az Úr szőllőjének 
új munkásaiul állíttattatok, nem kétlem, hogy 
eléggé tisztában vagytok magasztos ós nehéz 
hivatástokkal, mely szerint a ti világosságtoknak 
különösen fényleni kell az emberek előtt, és a 
ti egész éltetek egy folytonos vallástótól kell, 
hogy legyen a Krisztusról. 

Miben, ós miként nyilvánuljon ez a felséges 
bizonyságtétel? feleljünk meg e két kérdésre. 

I. 

Az első kérdésre, hogy miben nyilvánuljon 
a mi vallástótelünk, ón nem tudok jobb s helye-
sebb feleletet adni, mint hogy 

a Krisztus evangéliomának préclikálásában 
és a Krisztus szerint való életben. 

Es hol prédikálhatjuk őt leghelyesebben ós 
a leghatékonyabban? Megmondja ezt maga a 
Krisztus: Valaki vallást tószen ón rólam az 
emberek előtt . . . Igen, az emberek előtt ; tehát 
nemcsak a templomban ós iskolában, hanem a 
családban, a közéletben, a társadalomban, szóval 
az emberi órülközés minden viszonylataiban; és 
nemcsak az istentisztelet óráiban, hanem a 
munka izzadásai között i s ; s nem csak szóval, 
hanem életünkkel is. 

Mert épen az a mai közgondolkozás hibája, 
a minek káros hatását minden téren tapasztal-
hatjuk, hogy a Krisztust és az ő evangóliomát 
a világból teljesen kizárni és csupán a templo-
mok szűk falai közé szorítani akarják. Ott van 
az ő helye kizárólag és egyedül; ott — a temp-
lomban — kell ő róla beszólni, ós ott, kivált 
egy tetszetős szónoktól meg is hallgatjuk szíve-
sen ,— mondja a léha közgondolkozás. De már a 
templomon kivül, a nagy világban emlegetni a 
Krisztus nevét, ez felesleges, nem korszerű, ós 
sérti a jó izlóst; a mi pedig az evangélium 
óvilági erkölcsi parancsait illeti, no azoknak a 
szigorú betöltését követelni meg épen túlzott, 
ha nem nevetséges kívánság! A mai időben! . . 

Mi keresztyének halljuk e kemény beszé-
deket, ós — h a l l g a t u n k ! . . Látjuk a veszélyes 
kísérletet, hogy ne mondjam merényletet, mely az 
erkölcsi világot éltető napjától akar ja megfosztani, 
és — szemet hunyunk !. . Lát juk a dermesztő 
álmot is, mely a lelkeket lekötözve tartja,, mint 
a tanítványokat a ha jóban ; ós bár tudjuk, hogy a 
Krisztus nincs ott közöttük, nem hogy felriasz-
tanánk az alvókat: Serkenj fel te, a ki aluszol; 
kelj fel a halálból ós megvilágosodik neked a 
Krisztus. (Efez. 5 : 14); sőt inkább mi is meg-
kívánjuk az édes szendert és — elszunnyadunk! 
Látjuk a közélet minden téréin a közerkölcsök 

megromlását, saját kicsiny kürünkben a világba 
merülést, a megfogyatkozott hitet ós szeretetet, 
a meglazult egyházi életet, sőt ostromlott falain-
kon az ellenség döngetését is jól hal l juk; ós 
csodálatos, a helyett, hogy régi jó fegyverünkhöz 
nyúlnánk, kezeinket összedugjuk, vagy legfelebb 
tanácstalanul tanácskozunk: Atyámfiai, férfiak, 
mit cselekedjünk? ! Hogy mit cselekedjünk? A 
felelet mintegy önként kínálkozik: hát, hogy 
egyszer már cselekedjünk is! s ne csak beszél-
jünk és tanácskozzunk ! Ingadozik a talaj lába-
ink alatt? Térjünk hát vissza ahoz az erős alap-
hoz, mely egyszer már megvettetett, s kétezer 
óv próbáját dicsőségesen kiállotta immár ós meg 
nem ingott soha ! Tanácstalanul, vezér nélkül 
vagyunk? Oh, dehogy! Van nekünk egy isteni 
vezérünk; ha ideig óráig elfeledtük volna őt vagy 
elpártoltunk tőle, tér jünk vissza hozzá, ő kegyel-
mesen és szeretettel fogad, most is kezében 
tart ja meg nem tépett s diadalmas lobogóját! 
Mert a mi igaz volt régen, igaz ma is, hogy t. i. 
sem az egyes emberre, sem családra, sem társa-
dalomra nézve, nincsen senkiben másban idves-
ség és nem is adatott ég alatt más név, mely 
által kellene ós lehetne megtartaniok, mint a 
Jézus neve (Csel. 4 : 12.), aze a Jézusé, a ki 
még ma is egyedül képes vakokat, sántákat ós 
csonkabonkákat gyógyítani, halottakat támasztani, 
szóval a beteg emberi társadalmat új életre kel-
teni ; s csupán e pár szóval: kelj fel és jár j ! 

Hangozzék fel tehát e megtartó név újra 
a megvénült világban, az emberek e lő t t ; s teremt-
sen feltámadást ós új életet! Hangozzék a temp-
lomokban az igehirdetők ajkairól, és visszhan-
gozzék a hallgatók leikeiben s az így kétszeresen 
megerősödött hang, mint a feltámadás trombitája, 
keresztül harsogja majd ós megeleveníti az erkölcsi 
világot! Ne szédítsen meg minket semmi más 
hangzatos név, avagy jelszó; ne a világ hiú 
bölcsesóge sem, mely aranyat, ezüstöt, drága-
köveket, fát, szénát ós pozdorját épít ós hord 
össze (I. Kor. 3 : 12.), hanem szóljuk csak az 
Istennek titkos bölcseségét, amaz elrejtett bölcse-
séget, melyet Isten elrendelt vala, e világ előtt, 
a mi dicsőségünkre (I. Kor. 2 : 7.). Es meglás-
sátok, megtelnek majd lassanként az üres temp-
lomok, ós megtelnek az üres szivek is, mert a 
Krisztus lelke foglalja el és tölti meg azokat ! 

Es betölti majd a mi beteges családi ós 
közéletünket is, melyekből mintha az éltető lélek, 
az igazi benső tartalom hiányoznék, az, a mely 
egyedül képes megszentelni s boldogítani. Mert 
mit látunk most? Szeretetlensóg, békétlenség, 
mindenek harca mindenek ellen, a családban, a 
közéletben, itt és ott és mindenü t t ! Mintha 
csak szóról szóra beteljesült volna az Idvezítő-



félelmes jóslata, hogy a fiú az ő atyjának ellen-
sége legyen, a leány az ő anyjának, a menye az 
ő napának ós hogy az embernek ellensége le-
gyen az ő házanópe ! (Mát. 10 : 35—36.) 

Vigyük be csak ide is azt a megszentelő 
erőt, s minden beszédünkkel és minden csele-
kedeteinkkel tegyünk csak bizonyságot arról, 
ós meglássátok, az elfelejtett s száműzött Krisz-
tus visszaköltözik majd a szivekbe ; pedig a hol 
van a Krisztus, ott van a szeretet, a hol szere-
tet van, ott van a békesség és a hol békesség 
lakozik, ott van a boldogság; ós tapasztalni fog-
játok, hogy ismét lesznek boldog családaink, s 
boldog családok mellett boldog ós virágzó tár-
sadalom létesül! . . 

De erre nézve feltótlenül megkívántatik móg, 

II. 
hogy hittel ós bátorsággal tegyünk vallást 

a Krisztusról. 
Nem ok nélkül hangsúlyozom atyámfiai ós 

ismétlem e szót : hi t tel ; mert abból, hogy valaki 
bizonyságot tesz valamely eszméről vagy igaz-
ságról, épen nem következik móg, hogy bizony-
ságtétele hitből származott volna. Lehet az egy 
pillanatnyi lelkesültség műve, mely csodával hatá-
ros eredményt igér kezdetben, de mikor a nem 
várt akadályok felmerülnek, lelohad és meghát-
rál. Számtalan példát idézhetnénk erre nézve, 
nemzeti ós egyházi életünkből. Hány lelkesen 
felkarolt eszme, hány üdvös kezdemény sorvadt 
el már kezeink között, csak azért, mivel híres 
lelkesedésünk mellett hiányzott belőlünk a hit, 
hit az eszme jövőjében ós diadalában. 

Jézus mindenek felett hitet kiván tanítvá-
nyaitól. Hitet az Istenben ós az ő messiási kül-
detésében; nem többet, csak egy mustármagnyit, 
de ez is elég, mert ez is hegyeket mozgat és 
képes meggyőzni e világot. (I. Ján. 5 : 4.) 

Ez a világgyőző lakozott az öreg Simeon-
ban, midőn várja vala az Izraelnek vigasztalta-
tását (Luk. 2: 25.). Keresztelő Jánosban, a ki már 
nemcsak várja, de elérkezettnek hirdette a meny-
nyeknek országát. (Mát. 3 : 2.) István vértanú-
ban, mikor a megköveztetós kínjai között is meg-
nyilatkozott egeket lát, ós látj embernek 
fiát állani az Istennek jobbja felől. (Csel. 7 : 56.) 
Hitök hevító az apostolokat mind és a későbbi 
hitvalló mart írokat s reformátorokat is arra, 
hogy az ő óletök se legyen nekik drága, csak-
hogy elvégezhessék az ő futásukat ós bizonysá-
got tegyenek az Isten kegyelmének evangéliu-
máról. (Csel. 2 0 : 24.) 

Hit nélkül ma sem lehet vallást tenni a 
Krisztusról. És mivel oly kevés a hit a világ-
ban, ezért mult el — talán örökre — a hitvallók 

kora ! Ma a legtöbb ember az evangéliumi gaz-
dag ifjú példájára így okoskodik ós így szól: 
»ón a Krisztus vallásában születtem, keresztyén 
szülőktől neveltettem, egyházamat vallásomat sze-
retem, a parancsolatokat ifjúságomtól fogva meg-
tartottam ; mi fogyatkozás vagyon még bennem ?» 
Micsoda fogyatkozás? . . Óh édes atyámfia! erre 
a te olcsó keresztyénsógedre a veséket vizsgáló 
Idvezítő csak ezzel az egy szóval fog felelni: 
nem elég ! A Krisztus nevére hivatkozol és 
érdemére támaszkodol ? Hiszen ezt megtették a 
farizeusok is, mondván nagy büszkeséggel: Ábra-
hám a mi atyánk ! és móg sem voltak Ábrahám 
fiai. Izraelből valók voltak ós mégsem igazi 
Izraeliták. A te felületes ós könnyű keresztyón-
sóged is ilyen ; hasonlít a köves talajba vetett 
maghoz, hamar kikelt és szépen kizöldült, de 
gyorsan el is szárad, mivelhogy nincs kellő 
mélysége és híjával van a legfőbb éltető gyö-
kérnek, a hitnek. 

Hit kell ahoz ós bátorság, mondjuk a hit-
nek bátorsága, prédikálni a Krisztus evangéliumát 
e gy oly világban, mely más üdvözítő után eped 
s más evangóliomot prédikál! A gúnyos elmónc-
kedőkkel ós hitetlenekkel szemben szégyenkezés 
nélkül kijelenteni: ón tudom, kiben hittem. A 
Mammon-imádás korszakában büszkeséggel tekin-
teni arra, a ki megüresítő magát s szegénnyé 
lett, hogy gazdagítson minket, s kimondani : ám 
imádjatok ti idegen isteneket, ón ós az én házam 
tiszteljük az u ra t ; e mellett szeretni, mikor gyű-
lölnek, áldani, mikor átkoznak, felvenni az élet 
keresztjét és még dicsekedni azzal, mint Pál a 
Krisztus keresztjével; szóval megábrázolni maga-
tokban a megalázott ós felmagasztaltatott Krisz-
tus t : van-e ehez Atyámfiai, elég bátorságotok 
ós egyszersmind elég alázatosságotok? . . Ha van, 
akkor vallást tettetek róla; de ha nincs, akkor 
elárultátok s megtagadtátok őt! Es jól tudjátok, 
magának az Idvezitőnek szájából hallottátok, hogy 
mit várhattok az egyik s mit a másik esetben. 
Vigyázzatok! . . 

* 

Vigyázzatok különösen ti ker. szolgatársaim ! 
mert tőletek mind a tudománynak, mind a hitnek 
ós alázatosságnak, mind különösen a Krisztus 
szerelmének nagyobb mértókét várja meg a világ. 
Es méltán várja meg. Ti az Isten titkainak sáfá-
raiul, az Izrael házának őrállóiul és a nyáj 
pásztoraiul állíttattatok,és pedig egy oly nehéz 
időben, midőn a forrongásban ós alakulásban 
levő új eszmék által megtévesztett lelkeket mint-
egy újra meg kell hódítanunk ós a trónjavesz-
tett vallást elóbbi helyére visszahelyeznünk. A 
nyáj pásztorára néz ; kire is nézne, kitől is vár-
hatná jogosabban, hogy őt szép kies mezőkön 



legeltesse, a szeretet pálcájával összetartsa és 
egyet is a bárányok közül elkalandozni s elveszni 
ne engedjen? 

Vegyétek azért az istennek minden fegyve-
rét e veszedelmes időben, hogy mindeneket 
elvégezvén megállhassatok ! (Efez. 6 : 13.)Prédikál-
játok az Istennek evangéliumát minden terem-
tett állatnak ; betegeket gyógyítsatok, halottakat 
támaszszatok (Mát. 10 :8.), prédikáljátok azt alkal-
mas és alkalmatlan időben, a templomban és a 
templomon kívül, a családokban és házakban, 
sőt még a házak fedeléről is ! De prédikáljátok 
ne csak puszta szóval, mely elrepül, hanem fő-
ként a ti alázatos életetek példájával, melynek 
hatása folytonos és állandó ! . . 

Oh, ha ti erről egy gyenge pillanatban el-
feledkezve, az Istennek lelkét megoltanátok ; ha 
a bennetek levő világosságot setétséggé változ-
tatnátok ; s kivált ha a templomban prédikált 
evangéliumot kinn az életben kompromittálná-
tok; ha így megízetlenülne a só is. . . óh akkor 
az a megcsúfolt és megtagadott Krisztus is el-
fordítja tőletek fényes orcáját és az ítélet kér-
lelhetlen ós rettenetes lészen : Soha nem ismer-
telek titeket; távozzatok el én tőlem ! (Mát. 7: 23.) 

Ellenben látni fogja ós megméri majd ama 
hív és igaz bizonyság a ti hiteteket, buzgó sze-
relmeteket és alázatos vallástételteket is ama 
napon ! S óh mily mennyei gyönyör, mily kép-
zeletet fölülmúló lesz a jutalom, hallani az ő 
isteni ajkairól : tudom a te dolgaidat, mert va-
gyon valami jóság benned ós megtartottad az 
ón beszédemet, meg sem tagadtad az én neve-
met. (Jel. 3 : 8.) Azért a ki győzedelmes lószen, 
fejér ruhákba öltöztetik és el nem törlöm annak 
nevét az életnek könyvéből ; hanem vallást te-
szek annak nevéről az én atyám előtt ós az 0 
angyalai előtt. Ámen. 

A belmissziói körökről. 
Elmondatott a Budapesti Belmissziói Értekezlet október havi ülésén. 

Az előttem szóló igen tisztelt előadó úr * az egy-
házi adózás rendezésének, reformálásának feltételéül a 
belmissziói, lelkészi körök szervezését, a hitélet fejlesz-
tését említette fel. Erre nézve én reá mutathatok a pesti 
magyar evangélikus egyház egy új, ilynemű intézményére, 
mely által a belmissziói körök szervezését megvalósította, 
vagy legalább megvalósítani megkisérlette. 

A pesti evangélikus egyház már régóta szükséges-
nek látta, hogy az evangéliumi világosságot, Isten igéjé-
nek bátorító, vigasztaló erejét azokhoz is eljuttassa, a kik 
azt az egyházi élet központjában : a templomban és az 

* Dr. Kiss Károly: Az egyházi adóreform és az egyházi 
körök Budapesten. Lásd e Lap f. évi 43. számában. 

egyház iskoláiban a maguk jószántából nem akarták, 
vagy a maguk erejéből nem is tudták megszerezni. 

Az egyház buzgó vezetői látták az egyházi viszo-
nyoknak azt a szabálytalan fejlődését, — melyet ú jabban 
egyházi lapjaink is hangoztatnak, — hogy az egyházi 
életben inkább csak egyes osztályok: az intelligencia, a 
jobbmódúak, vagy épen inkább azok veitek részt, kiknek 
lakásuk véletlenül a templom és az egyház tanintézetei 
közelébe esett; míg a hívek nagyobb része: a távolabb 
lakók, az alsóbb osztályhoz tartozók, lelki gondozás nél-
kül maradtak . 

Hogy a bajon valamikép segíteni kell, azt mindenki 
érezte, csak az volt a kérdés, hogy mikép lehetne Isten 
igéjét azoknak is hirdetni, a lelki gondviselést azokra is 
kiterjeszteni, kik az egyházi élet központjától távol esnek. 
A lelkészi hivataltól többet várni, mint a mennyit eddig 
is cselekedett, nem lehete t t ; mert az e hivatallal já ró 
munka úgy is minden fizikai és szellemi erejét igénybe 
veszi, minden idejét leköti azoknak, a kik e hivatalt be-
töltik. 

Az egyház az ő katekhetáira gondolt, a kik már 
14 év óta bizonyos tekintetben misszionáriusi munkát 
végeznek az egyházban. Ugyanis a pesti evangélikus egy-
ház már 1885-ben négy rendes katekhetai állást szerve-
zett, azon tanulók vallásoktatása végett, kik lakásuk távol-
sága vagy egyéb okok miatt az egyház tanintézeteibe 
nem jár tak. A mult (1898/99.) tanévben már hat ka tek-
heta 2717 ily növendéket tanított. 

A pesti magyar evangélikus egyház az egyház terü-
leteinek külső részeit, az egyházközség egységének érin-
tése nélkül, hat missziói körbe osztotta be s mindegyik 
kört egy-egy katekheta vezetésére bízta, kiknek feladatává 
istentiszteletek tartását, a cura pastoralis gyakorlását 
és a híveknek a gyülekezeti életbe való belevonását tette. 

A katekheta-lelkészek a fővárostól felajánlott iskolák 
torna-termeiben havonkint egyszer prédikációt ta r tanak. 
A főváros dicsérendő előzékenységgel ajánlotta fel az is-
kolai harmoniumokat is egyházi használatra, a fővárosi 
tanítóság köréből pedig készséggel ajánlkoznak buzgó hit-
sorsosok, kik harmonium-játékukkal a közéneket vezetik. 

Ekkép a belmissziói intézmény mintegy 1200 frt 
költség-előirányzattal volt életbe léptethető. Ez az intéz-
kedés annyiban is igen üdvös, a mennyiben a katekhe-
táknak alkalmuk van növendékeiket az isteni ige hall-
gatására szoktatni s az egyházi életbe őket gyakorlatilag 
belenevelni és növendékeik által a legbiztosabban meg-
találják a szülők szivéhez vezető utat, a kik azután gyer-
mekeikkel együtt ^Istennek igéjét örömest hallgatják és 
tanulják«. 

A katekheta-lelkészek egyházi beszédeket mondanak 
minden hónap első vasárnapján a külső-váci-úti, murányi-
utcai és a kőbányai kápolna-téri elemi iskolákban; min-
den hónap harmadik vasárnapján a szív-utcai elemi, 
práter-utcai polgári és a mester-utcai elemi iskolákban. 
A váci-úti és mester-utcai iskolákban d. u. 3 órakor , a 
többi helyen d. e. 10 órakor tartják az istentiszteletet. 



Az egyházi beszédek azonban nem fognak csak az 
említett vasárnapokra szorítkozni; az évi ünnepeken is 
lesznek majd istentiszteletek. És a katekheta-lelkészek 
funkciója kiterjed az úrvacsora kiosztására is és ők fog-
ják növendékeiket a konfirmációi oktatásban is részesíteni. 

Az istentisztelettartással azonban a missziói tevé-
kenység nincs kimerítve; a belső missziói munkára nagy 
készséggel vállalkozó katekhetáknak nem kevésbbé fon-
tos és üdvös munkája lesz a cura pastoralis gyakorlása 
a missziói körükbe eső hívek házi látogatása által. — 
Az a krisztusi szó: »Menjetek el, tanítsatok minden né-
peket«, nemcsak azt jelenti, hogy prédikáljatok a nyilvá-
nos istentiszteletben, hanem hogy be kell menni az egyes 
családok hajlékába és az egyház nevében és megbízásá-
ból az egyes családtagokkal érintkezésbe lépve, velők 
beszélgetve kell őket az evangéliumnak, az egyházi élet-
nek megnyerni. Csakis ekép lehet a lelki gondozást az 
egyesekre, az egyénre kiterjeszteni; csak ekép lehet a 
népnek, a hívek nagyrészének figyelmét a vallás, az egy-
ház ügyeire a legbiztosabban irányítani. Ha látják a hívek, 
hogy az egyház nem tekinti őket mostoha gyermekeinek, 
hanem gondot is visel róluk; ha látják, hogy nemcsak az 
egyházi adó beszedője látogatja meg évről-évre, hanem 
az egyház lelkészt is küld hozzájuk, ki az ő lelki ele-
delükről kíván gondoskodni: akkor majd ők is ragaszkod-
nak, vonzódnak egyházukhoz és örömmel áldoznak is 
annak oltárán. 

Nem mondom, hogy könnyű a cura pastoralis 
gyakorlása, a családok ilynemű látogatása; sok keserű 
tapasztalat jár azzal, de a dolgot tovább hatasztanunk 
már nem lehet. A népnek lelki eledel kell; ha ahoz 
nehezen jut, vagy épen nem is juthat, akkor elszakad 
az egyház testétől. Azért a hivatalos egyháznak kell a 
népet megbízottjai által felkeresni és a lelki táplálékot 
számára könnyen hozzáférhetővé tenni, hogy ekép az 
evangéliomnak, az egyháznak megmentse azokat, kik az 
elszakadás veszélyének voltak kitéve. — A mikor Angol-
országban sokan azt látták, hogy a presbiteri egyház az 
arisztokrácia egyháza lett, elszakadtak attól és megalakí-
tották a demokratikus independens egyházat, a nép egy-
házát. Ha mi nem gondoskodunk a mi híveink lelki 
szükségleteiről, ők majd ott keresnek lelki vigasztalást, 
a hol azt könnyebben megtalálják; de akkor meg is szűn-
nek a mi egyházunk tagjai lenni. 

Ha az egyház a belmissziói körök felállítása és a 
belső misszió, a cura pastoralis gyakorlása által az 
egyéneket, az egyes családokat teszi a lelki gondozás 
tárgyává, akkor — azt hiszem — magától meg fog 
oldódni az egyházi adózás kérdése is.' 

Az evangélikus egyház 1893-iki zsinati törvényei 
az egyházközségi vagyon jövedelmén kivül az »önkéntes 
adakozást* és >a kivetés útján szedendő járulékokat* nevezi 
meg az egyház bevételének forrásául. 

A legszebb forrása a bevételeknek minden esetre az 
önkéntes adakozás, a mely az ős keresztyén egyházban 
is szokásban volt. Ez van meg ma is a pesti evangélikus 

egyházban, hol a magyar és német egyház tagjai a mult 
(1898.) évben a közös egyházi és iskolai szükségletek 
fedezésére önként 5614 frt 50 krt adakoztak; ezen kivül 
a magyar egyház tagjai, a magyar egyház külön céljaira 
önként 3347 frtot; a német egyház tagjai pedig, a német 
egyház külön céljaira szintén önként 2370 frtot adakoz-
tak. Ekép a pesti magyar és német egyház hívei a 
mult évben önként 11.331 frt 50 krral adóztak egyházi 
és iskolai célokra. 

Ha az egyháznak több jövedelemre lenne szüksége, 
a minthogy csakugyan többre is van szüksége, akép 
szerezhet legbiztosabban újabb és nagyobb áldozatokat az 
az egyház oltárára, ha a lelki gondozást az összes hívekre 
kiterjeszti; ha összes híveit az egyházi életbe bevonni 
igyekezik. 

És ha szükséges lenne valamikor, az egyház jöve-
delmének szaporítása végett a >személyes járandóságok 
vagyoni állapot szerint való kivetése*, akkor sem volna 
az máskép megvalósítható, mintha az egyház megbízottjai 
által az egyes egyháztagokkal és családokkal szorosabb 
érintkezésbe lép és megismeri azoknak külső, anyagi 
körülményeit is ; megtudja tőlük, hogy mennyi járandóság 
az, a mit zúgolódás nélkül készek az egyház céljaira 
nyújtani. Mert az aránytalan, a túlságos magas egyházi 
adó elkeseríti az egyháztagot; különösen ha az még a 
miatt is panaszkodik, hogy az egyház nem nyújtja neki 
azt a lelki gondviselést, a melyre igényt tarthat. 

A pesti magyar evangélikus egyház is a missziói 
munkának csak kezdetén áll még; mindössze annyi tör-
tént, hogy kiküldöttei a megjelölt missziói pontokon egy-
két istentiszteletet tartottak. Hatra van a cura pastoralis 
gyakorlása, hátra van a saját istentiszteleti helyiségek 
szerzése és berendezése, a vallasos esték tartása, a melyek 
mind arra valók, hogy az egyházias szellem az egyház 
egész testét áthassa és éltesse, hogy a Krisztus lakozzék 
minden egyháztagban és a Krisztusban legyenek mind-
nyájan egy testté. 

Idézem, a mit Wichern, a belső-misszió atyja az 
1848-iki, wittenbergi egyházi gyűlésen mondott: »Egy a 
szükséges dolog: a belső misszió munkája«. Én is azt 
mondom : Egy a szükséges dolog: a belső misszió gyakor-
lása, a budapesti missziói körök szervezése és azok mun-
kásságának fejlesztése. 

Bereczky Sándor, 
főgimn. vallástanár. 

I S K O L A Ü G Y . 
A gyöngetehetségűek iskolája.* 

(Folytatás.) 

Népiskolai tanításunk eredménytelenségének okát a 
fővárosi tanítótestületek által benyújtott statisztika a gyer-
mekek gyöngetehetségében keresi és mutatja fel, s hogy 
e bajon segítve legyen, megszületett a gyöngetehetségűek 
külön iskolájának a terve. Én, a magam részéről már 

* E folytatás a cikktorlódás miatt késett. Sserk. 



megelőző cikkemben kijelentettem, hogy ezt a magyará-
zatot és ezt az orvoslást nem tartom helyesnek; mert az 
eredménytelenségnek nem ebben van az igazi forrása és 
gyógyító szere. Igyekezem tehát ez alkalommal kimutatni, 
hogy hol a baj gyökere, s mit kellene tenni annak kiir-
tására. Fejtegetésemben leplezetlenül ki fogom mondani 
az igazságot; de ebben távol lesz tőlem minden szemé-
lyeskedés és csupán csak az igazság fog vezérelni. Az 
igazság azért ne sértsen senkit sem, hanem inkább ösz 
tönözzön komoly gondolkozásra és támaszszon nemes 
törekvést a hiányok megszüntetésére. 

Népiskolai tanításunk sikertelenségének oka leg-
első sorban is a családi nevelés és gondviselés hiánya. 
Ez a baj megvan ugyan a vidéken is, de legfőképen a 
fővárosban tapasztalható. A statisztika maga világosan 
rámutat erre a bajra, a mikor épen azokban a kerüle-
tekben tünteti fel óriási számban a tanulásban hátrama-
radt gyermekeket, a melyekben igen sok a szegény, mun-
kás és a napszámos ember. A főváros nehéz megélhetési 
viszonyai munkába szólítják nemcsak a családapát, ha-
nem a családanyát is, s a gyermekek egész napon át 
nélkülözni kénytelenek a családi nevelést és gondviselést. 
Ennek a rosz hatása lehetetlen, hogy ne érvényesüljön 
az iskolai tanítás eredményében. Fájdalom, hogy Buda-
pesten ezer meg ezer gyermek csak addig van jó társa-
ságban és gondviselés alatt, a míg az iskolában van. 
Onnan eltávozva nem fogadja őket szülei gond és szere-
tet, hanem csak a bezárt ajtó és a nyitott utca, a hol 
csak a csavargásra szoknak reá, de nem arra, hogy az 
iskolában tanultakat ismételgessék, vagy a feladatokat 
elkészítsék. Sőt a hol az anya otthon van is, igen kevés, 
vagy semmi idő sem jut arra, hogy a család is támo-
gassa munkájában az iskolát. Dajkálkodás, ebédhordás, 
hirlapárulás előbb való sok szülő előtt, mint a tanulás ; 
pedig az iskola csak akkor oldhatja meg feladatát, ha 
munkájában segítségére jő a család is a maga nevelé-
sével, gondviselésével s a gyermekeknek a tanulásra ser-
kentésével. Délutánonként és esténként ezrével láthatja 
bárki is a gyermekeket az utcákon csavarogni, rendetlen-
kedni, újságot árulni, — a mi csak azt mutatja, hogy a 
szülők egyáltalán nem fogják fel hivatásukat úgy, a mint 
kellene, s, nem tudnak felemelkedni odáig, hogy szülői 
feladatuk nem csak abban áll, hogy életet adjanak gyer-
mekeiknek s azoknak testi fentartásáról gondoskodjanak 
(— fájdalom, hogy igen sokszor még erről is elfeledkez-
nek ! —), hanem abban is, hogy azoknak szellemi és 
valláserkölcsi nevelésére is gondot viseljenek. 

E miatt kétségtelen, hogy igen sok Budapesten a 
rosz tanuló, sőt erkölcsében is megromlott gyermek, és 
kétségtelen, hogy ilyen elemmel igen nehéz az iskolában 
becsületes eredményt mutatni fel. De ha így van is a dolog, 
azért az ilyen gyermekekre, még ha csupa elégtelenből 
áll is az osztályzatuk, azt mondani, hogy a tanulásra 
képtelenek, hogy gyönge elméjűek, vagy buták: — leg-
alább is elhamarkodott ítélet. Nem gyönge elméjűek azok, 
hanem elhanyagolt nevelésű, rosz tanulók; mert hogy 
van képességük, azt szomorúan igazolja az a bűnkrónika, 
a melynek lapjai az ilyen, rosz tanuló gyermekek által 
elkövetett, raffinirozott lopások, csalások s rablások ada-
taival vannak telve. A kinek van esze, ügyessége, raffine-
riája a roszra, — volna annak esze a jóra, a tanulásra 
is, ha nem volna elhanyagolva családi neveltetése. 

A szegény néposztályok által lakott város részek 
rosz tanulóinak óriási számát némileg megfejtik ezek a 
szomorú körülmények; de a statisztika tekintélyes szám-
mal mutatja ki a gyöngetehetségű tanulókat azokban a 
kerületekben is, a melyekben inkább az intelligencia a 

túlnyomó. Hát itt is a családi nevelés és gondviselés 
hiánya az oka a tanítás sikertelenségének? Lehet; de 
talán csak a legminimálisabb mértékben. A sikertelenség 
oka itt másban rejlik; de nemcsak itt, hanem talán még 
inkább a szegény néposztály által lakott kerületekben. 

Az ok, mely általánosnak mondható, azokban a 
túlzott követelésekben rejlik, a melyeket ma a népiskolá-
val szemben általában, de különösen a fővárosban fel-
állítanak. A népiskola szerintem arra volna hivatva, hogy 
a gyermeki léleknek még csak épen bontakozni kezdő 
tehetségeit a kifejlésben segítse, gyámolítsa, erősítse s a 
további tökéletesedésre képessé tegye. Ezt a feladatot nem 
azzal oldhatja meg igazán, ha az ismereteknek minél na-
gyobb halmazát igyekszik a lélekbe beletömni; hanem 
sokkal inkább azzal, ha a legszükségesebb elemi ismere-
teket igyekezik elsajátíttatni, és pedig úgy, hogy az a 
fejlődő lélek maga jusson mind előbbre, a tanító pedig 
ebben csak irányító és segítő legyen. Az elemi iskola 
elemi iskola és sem nem közép-, sem nem főiskola; épen 
ezért nagyon meg kell gondolnunk, hogy mi az, a mit 
abban közölni és elsajátíttatni kell. 

De ha e tekintetben vizsgáljuk a népoktatást általá-
ban s a fővárosban különösen: sajnálattal kell tapasztal-
nunk, hogy az, tananyaga mennyiségévei és követelményeivel 
túl megy azon a határon, a meddig terjeszkednie szabad 
volna. Ma annyi a tanulni való a népiskolákban, hogy a 
fejlődő gyermeki lélek azt bevenni, megemészteni s magáévá 
tenni képtelen. A vaskos könyvek óriási anyaga agyon 
nyomja a gyermeket, s bizony nem kell gyönge tehetségűnek, 
vagy épen butának lenni a gyermeknek, hogy bizonyít-
ványa elégtelenekkel legyen tele; elég, ha nem zseni, 
vagy nem áll mellette egész délután korrepetitor, hogy 
meg legyen az eredménytelenség. Zseni pedig kevés talál-
kozik, s nem mindenkinek van módja házi tanítót tartani. 

Nem a levegőből, hanem a közvetlen tapasztalatból 
merítem az alapot ezekhez az állításokhoz. Nézze át 
akárki azt a tananyagot, a mit a fővárosi iskolákban 
tel kellene dolgozni; olvassa át a vaskos és igen sok 
esetben infámis magyarsággal és a gyermeki lélek felfogó 
képességét messze felülhaladó tudományos stílussal irt 
tankönyveket; vegye hozzá a népiskolában egyáltalán 
helyet sem foglalható német-nyelv tanítást, — a rajzo-
lásnak, számolásnak, nyelvtannak csak a középiskolákba 
illő mértékét — s igazat fog adni nekem, hogy a nép-
iskolai tanítás mai, különösen fővárosi követelményeinek 
nemcsak a gyönge, de még a normális tehetségű gyermek 
sem tud megtelni, s azzal megbirkózni csak a zsenik, 
vagy azok képesek, a kiknek szülői, szerencsés anyagi 
viszonyaikból kifolyólag, korrepetitort állíthatnak gyerme-
keik mellé. 

Hogy a népiskolának ily mértékű követelései mellett 
sok az elmaradt, a tananyagot megemészteni nem tudó 
és megszekundázott tanuló, az megint természetes ; de ez 
megint nem azt jelenti, hogy sok a gyöngetehetségű vagy 
buta gyermek, hanem azt, hogy a túlzott igényeknek igen 
sok gyermek, még ha akarna sem képes megfelelni. 

Ezt, a magából az iskolából eredő bajt kiegészíti 
és betetőzi azután a tanítás mai methódusa. A népiskolá-
nak elemi ismereteket közölni levén feladata, és értelmi-
leg még fejlettien gyermekekkel levén dolga, csak termé-
szetes az a követelmény, hogy a tanítás methódusa a fel-
fogó és haladó képességéhez alkalmazott legyen. A cél: 
fejleszteni az ébredező szellemi erőket; tehát a tanítás 
módjának olyannak kellene lennie, hogy a gyermeki lélek 
önmaga jusson mind előbbre az ismeretekben, felhasz-
nálva a maga fejlődésnek indult vizsgálódó, elvonó, ítélő 
és következtető erejét. A tanítónak ebben a munkában, 



eltekintve a történeti ismeretek közlésétől, inkább csak 
segítőnek, útmutatónak kellene lennie. De hogy ezt siker-
rel tehesse, ismernie kell a lélektan törvényeit; a gyer-
meki értelem fejlődésének fokait és mértékét; tisztában 
lennie a céllal és az ahoz vezető eszközökkel; tudnia kell 
leereszkedni a gyermeki lélek értelmi színvonalára, hogy 
vizsgálódásaiban, Ítéletében, előhaladásában ott üljön ol-
dala mellett s mintegy kézenfogva, lépésről lépésre vezesse 
előre. S hogy mindezeket tudja, tudnia kell mindenek 
felett a népiskolai tanítás igazi célját s keblében hordoznia 
hivatása szent érzetét. 
(Folyt, köv.) Szentmártoni. 

T Á R C A . 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. debreceni vándorgyűlésére. — 

(Folytatás és vége.) 

Délután fél kettőkor ért véget a közgyűlés ; tehát 
reggel 8 órától számítva hetedfél órát töltöttünk a lel-
kiekkkel való foglalkozásban. Erre magyaros szokás szerint 
természetesen a magnum áldomásnak kellett következnie. 
A »Bika« vendéglő diszes nagy termében, a fehér asztalok 
mellett többen voltunk 300-nál, s ez magyarázza meg 
azt a nagy zsibongást, melynek következtében a legszebb 
felköszöntőt sem igen lehetett érteni. Csak a Hegedűs 
elnökünk által a királyra mondott felköszöntő volt kivétel 
ez alól. Az egész társaság felállott s az igazán gyönyörű 
pohárköszöntőt a legnagyobb csendben hallgatta végig s 
aztán lelkesen megéljenezte. A karzatokat a debreceni 
hölgy-közönség foglalta el; lent pedig az elnökség köze-
lében, egy alkalmas helyen a miniszter neje s leánya 
foglaltak helyet, körülvéve a debreceni nőegyesület elnö-
kétől és vezértagjaitól. Mind Hegedűs Sándorné, mind a 
debreceni nők a megérdemlett figyelemben részesültek; 
az előbbit Könyves Tóth Kálmán, az utóbbiakat maga 
a miniszter köszöntötte fel »Muzsikáitatás« pedig nem 
volt sem most, sem az ismerkedő estélyen — a miniszter 
gyászára való tekintetből. 

Itt kell megemlékeznem arról a híres vendégszere-
tetről, melynek a debreceniek ez alkalommal is fényes 
tanújelét adták. Bizony ez a díszebéd, melyre a társaság-
nak mintegy 240 tagja ingyen-jegyet kapott, nem kis 
költségebe került a vendéglátó tiszántúli egyházkerületnek, 
a debreceni egyháznak és Debrecen városának. Ehhez 
jön még az ingyen fuvar a megérkezésnél és az ingyen-
elszállásolás, a mely egy ilyen nagy sokadalomnál bizony 
meglehetős sok kiadással jár. Eddig még ilyen kitüntető 
vendégszeretettel egyik vándorgyűlésünkön sem találkoz-
tunk. Fogadják a derék vendéglátók mindnyájunk meleg 
köszönetét. 

* 

De a debreceniek figyelme a társaság iránt ezzel 
még nem ért véget. A katonai térzene a hires nagyerdei 
parkban ugyan elmaradt, de este 8 órakor, ugyancsak az 
»Arany Bika* vendéglő nagy termében igen sikerült hang-
versenyt rendeztek a debreceni dal-egyesületek. Bámultuk 
azt a szabatos, finom előadást, melyet a jobbára egyszerű 
munkásokból vagy iparosokból álló dalosok produkáltak. 
S milyen szép, hogy ilyen nemes szórakozásban telik 
kedvök! S hogy Debrecen milyen nagy város, az is bizony-
ság rá, hogy ime öt-hat dalosköre is van. A hangversenyen 
díszes közönség vett részt s ott volt egy darabig Hegedűs 
miniszter s családja is, élénk figyelemmel kisérve az elő-

adásokat; de még a hangverseny bevégezte előtt eltávo-
zott s nemsokára el is utazott Debrecenből. Mi többiek 
végig élveztük a hangversenyt; de bizony »a kivilágos 
kivirradtig való tánc*-ban már nem igen vett részt társa-
ságunk egyetlen tagja sem. — A hangverseny, mint utólag 
hallom, a Károli-alap javára 350 korona tiszta jövedelmet 
eredményezett. Köszönet érte a derék dalos-egyesületeknek 
és egyes közreműködőknek. 

* 

Másnap, szeptember 2 l -én az a sok száz ember 
csaknem az utolsóig búcsút vett Debrecentől s kedves, 
vendégszerető lakosságától. Sokan, a kik most látták éle-
tökben először e hires alföldi várost, nagyon meg voltak 
lepetve annak nagyvárosias kinézésétől. Úgy képzelték 
Debrecent, mint általában az alföldi városokat szokás: 
a korral haladni nem akaró, fejlődésre képtelen nagy 
falu-városnak, a hol a legfőbb látni való az ősrégi kollé-
gium és a hires nagytemplom, a szintén hires * Rákóczy* 
nagy haranggal. Azonban Debrecen egy pár évtized alatt 
óriási haladást tett minden téren, s bátran a modern 
városok közé sorozható. Kultúr-intézeteinek száma foly-
vást szaporodik. A nagy és kis templom, valamint a 
mostanában leégett s szánalmas kinézést nyújtó ispotály-
templomon kivül negyedik templom épült a Kossuth utcá-
ban, melyekben hat kitűnő református pap s csaknem 
ugyanannyi segéd-lelkész hirdeti az evangéliumnak s a 
kálvinizmusnak tanait. Híres főiskolájában, a gimnázium ban, 
a theologiai, jogi s a tanítóképezdei szakon tehetséges és 
ismert nevű tanerők terjesztik a tudomány világosságát 
S ki tudja, ez a szép multtai dicsekvő főiskola nem növi-e 
ki magát egyszer-akkor még »protestáns egyetem«-mé 
is. Van felsőbb-leánynevelő-intézete, a melyhez újabban 
ref. felekezeti tanitónő-képezdét is csatolt. Ujabb kálvinista 
templom is épül előbb utóbb. Kell is iparkodniok a kál-
vinistáknak, hogy a velők újabban nagy versenyre kelt 
katholicizmussal, no meg az állammal szemben, megállják 
a helyöket. Mert az bizonyos, hogy Debrecent ma már 
csak részben illeti meg »a kálvinista Róma« díszes régi 
címe; ámbár hogy a 70.000-nyi lakosságnak túlnyomó 
részét még mindig a reformátusok teszik, a kiknek száma 
meghaladja az 50,000-et. De az is tény, hogy a katholiciz-
mus is, hatalmaspártfogók segítségével, folyvást előtérbe nyo-
mulni igyekszik; most már lesz teljes gimnáziuma, van 
női zárdája s egyéb felekezeti intézete. A haladás e 
tekintetben is szemmel látható; de azért kicsinyhitűség 
volna attól tartani, hogy a kálvinizmus elvesztené itt 
valaha domináló jellegét. De az egyéb téren való rohamos 
haladás természetesen ezt a nagy kálvinista egyházat is 
mind inkább fogja sarkalni, hogy fejtse ki ő is teljes 
mértékben minden anyagi és szellemi erejét, nehogy 

versenytársaitól megelőztessék. 
* 

A nagygyűlést követő nap délelőttjéről még két ér-
dekes dolgot kell feljegyeznünk. Az egyik a biblia-tudósok 
tanácskozása az újtestamentum revíziója dolgában. Lám, 
mire is jó az irodalmi társaság gyűlése!. . Szász Károly 
püspök űr, a revideáló bizottság nagyérdemű elnöke, a 
a bizottság előkészítő ülését a debreceni összejövetel ide-
jére tűzte ki, a melyen aztán a megjelent tudósok hama-
rosan ki is osztották maguk között a munkát; és így 
remélhető, hogy egy rövid év leforgása alatt lehetőleg 
már a revideált újtestamentumot is bírni fogjuk. Segítse 
őket erre a kegyelem Istene! — A másik, a miről meg 
kell emlékeznem, a debreceni főiskola ifjúságának kegye-
letes ünnepélye a gályarabok emlékoszlopánál, a mely 
körül szép számú gyülekezet volt már együtt, mikorra a 
biblia-tudósok és a prot. irodalmi társaságnak még Deb-



recenben levő tagjai oda megérkeztek. Jól esett részt 
vennünk a kegyelet ez ünnepén, s tanúja lenni annak a 
nemes hévnek és meggyőződésnek, a melylyel Kovácsy 
Kálmán theológus-ifjú az ő szép emlékbeszédét, Kun Béla 
joghallgató pedig sikerült alkalmi költeményét előadta. 
Csak ápolják továbbra is szivökben a tiszta ideálokat s 
vallásuknak, egyházuknak forró szeretetét! 

* 

Summa summarum: a legkellemesebb benyomások-
kal és emlékekkel gazdagodva vettünk búcsút a kedves 
Debrecentől. . . Haza utazásom közben aztán egy úri em-
berrel találkozom, a ki azt kérdi tőlem :»Uram! mit vé-
geztek Önök Debrecenben ?« . . . Egy pillanatra majd-
nem azt hittem, hogy mefisztói gúny szól ki szavaiból s 
csaknem zavarba jöttem. Mert hát mit is végeztünk mi 
Debrecenben ? . . Milyen szép is lett volna, ha rögtön 
azzal vághattam volna vissza: Összegyűjtöttünk a bib-
liai lexikon kiadására 10 ezer frtot. Vagy: a mi híres 
Kálvinunknak egy szép emléket emeltünk ; kiadjuk monu-
mentális művét, az Iustitutio religionis christianae-t ma-
gyarul! Vagy: Debrecennek azzal köszönjük meg pá-
ratlan vendégszeretetét, hogy egyik nagy fiának, Bévész 
Imrének nagybecsű munkáit saját költségünkön közre-
bocsátjuk ! . . 

Hát az bizonyos, hogy ilyen országra szóló neve-
zetes cselekedettel —• sajnos — nem tettük örök emlé-
kezetűvé irodalmi társaságunk debreceni vándorgyűlését. 
De hogy valami igen szép és jó dolgot mégis csak végez-
tünk, az is tagadhatatlan. — »Mit tanult kigyelmed a 
Tiszteletes úr mai prédikációjából ?« — kérdi egyik tem-
plomkerülő polgár a másik jó keresztyén gazdatársától. 
— »Nem tudom én azt elmondani, hallja kigyelmed; 
csak annyit tudok, hogy nagyon szépen prédikált a mi 
Tiszteletesünk, és az nekem, meg a többieknek is na-
gyon jólesett.* — Igenis; nekem és úgyhiszem mindnyá-
junknak, kik a debreceni összejövetelen szerencsések vol-
tunk résztvehetni, először is nagyon jól esett, hogy ott 
lehettünk. Mert sok szépet, fölemelőt, tanulságosat láttunk, 
hallottunk. Jólesett együtt látnunk hét prot. püspököt, a 
kiknek tiszteletet parancsoló komoly arca mintha foly-
vást arra biztatott volna: Ne félj kicsiny s e r e g L . . S 
jólesett e kicsiny sereg élén ott látnunk a testben kicsiny 
bár, de lélekben annál nagyobb világi vezérünket, egy 
magas polcon álló hitsorsosunkat, a ki »nem szégyenli a 
Krisztus evangéliumát*; sőt épen azt hirdeti, hogy vissza 
kell térnünk az evangéliumhoz*, és hogy »nem kell fél-
teni az evangéliumot a tudományos kutatásoktól« ; a ki 
miniszter létére is ilyen elveket hangoztat: >Á mai kor-
ban már csak a népért és a néppel lehet dolgozni* ; — 
a ki aggodalmaink közt ekképen bátorít: »Azt mondják, 
csekély eszközeink vannak s az ellenség erős. Tagadha-
tatlanúl igaz. De kérdem: csak a lelkiekben, csak a pro-
testantizmus terén vagynak-e így ? Hiszen kérem, föld-
mívelésünk mindennap, minden órában küzd; védelmez-
nünk kell szőlőinket, burgonyánkat, erdeinket, gabonánkat 
s ezek miatt a legerősebb küzdelemben vagyunk*, stb. 
»Anyagi dolgokban azért feladjuk-e küzdelmet? Nem! Ha 
tehát anyagiakban a küzdelmet fentartjuk, akkor az evan-
gélium melletti küzdelmet is folytassuk. Ha van kitartá-
sunk, ha van lelkesedésünk és bátorságunk anyagi érde-
keink védelmére, akkor kell lenni kitartásunknak, erőnk-
nek és lemondásunknak arra, hogy a lelki küzdelmet 
felvegyük reggeltől estélig, estétől reggelig. És ott, hol nem 
erőszak, nem persvázió, hanem a teljes felvilágosultság, 
példa, ész és szív útján hódíthatunk: — hódítunk is!« 

Én bizony ezeket az aranyszavakat mind nem tud-
tam már visszaidézni emlékezetembe, hogy annak az úri 

embernek a kérdésére válaszul elmondhattam volna. Én 
csak annyit tudtam és tudok, hogy nekem ezek a fen-
költ nemes szavak »nagyon jólestek* és pályám küzdel-
meire új lelkesedést és új erőt öntöttek belém, s hiszem 
mindannyiunk lelkébe . . . S már ezért is érdemes volt 
eljönni. 

Egyébként valami szenzációs dolgot végezni, a mi 
irodalmi társaságunknak nem is feladata. Találóan hason-
lítá ugyancsak világi elnökünk társaságunkat »egy kis 
mécseshez, melyet hogy észrevegyenek, hogy világítson, 
hogy melegével mennél többen részesüljenek, kénytelenek 
vagyunk helyről helyre, városról városra hordozni. A tu-
dománynak, a vallásnak és az erkölcsnek harmonikus 
magyar prot. alapon való fejlesztése, ez az irodalmi tár-
sulatok feladata. A tudomány világát, a vallásnak mele-
gét, az erkölcsnek balzsamát és veszélyektől, megkisér-
tésektől megóvó olaját akarjuk széthordani csekély kis 
mécsünkkel a prot. világba Magyarországon helységről 
helységre.« . . . Ezt végezte irodalmi társaságunk a nagy 
alföldi városban is. S a kis mécses lángja mellett, Isten-
nek hála, sokan, igen sokan fölmelegedtek, s az a hideg-
ség, mely a nagy Tiszántúlt az irodalmi társaságtól mind 
ez ideig többé-kevésbé visszatartotta, mindnyájunk örö-
mére teljesen eltűnt s — a mint erről a másnapi püspöki 
ebéden is meggyőződtünk —• a debreceni vándorgyűlés 
Budapestet, Debrecent és Sárospatakot szorosabb kötelé-
kekkel fűzte egymáshoz. Pedig tudjuk, hogy »concordia 
parvae res crescunt.« S már ez sem kicsinylendő ered-
ménye a debreceni összejövetelnek. 

De hogy népies s tudományos irodalmunk fellendí-
tésére is nagyban hozzájárult; hogy a két prot. felekezet 
testvéries egyetértését nem kis mértékben elősegítette és 
az evangélium végleges diadalában való hitet mindnyá-
junk szivében mennyire szilárdította az irodalmi társasá-
gunk ez a harmadik vándorútja is : minderre elég rövi-
den csak rámutatnom. És ezzel be is fejezhetem e 
naplójegyzeteket; befejezhetem azon meleg óhajtásom 
kifejezésével: Adja Isten, hogy kis mécsesünk lángja idő-
vel a világító tornyok lobogó fényéhez hasonlóan messzi 
vidékeket világíthasson be, s vigyen bennünket mindig 
közelebb-közelebb amaz igaz világossághoz! Úgy legyen! 

Lévay Lajos. 

BELFÖLD. 
A dunamelléki ev. ref. egyházkerület köz-

gyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

Kálmán Gyula előadó a keői, cservenkai, új szivaci 
egyház tanítói, a kecskeméti pusztai segédlelkészi, a fóthi 
tanítói és a viszlói lelkészi megváltoztatott díjleveleket 
terjeszti elő, s az utóbbira nézve javasolja, hogy mivel 
az új lelkészi díjlevél szerint a lelkész fizetése 1200 írtnál 
kevesebb, a II. osztályból a III. osztályba soroztassék. 
Úgy ezt, mint az előbbieket a kerületi közgyűlés jóvá-
hagyta. 

Lévay Lajos előterjeszti Lajosmizse, Kun-Félegyháza, 
Jász-Kerekegyháza és Szent-Endre leányegyházak anyásí-
tási ügyben való kérelmét, mit az előadó is pártolt. — 
Baksay Sándor nem fogadja el a Lajosmizse anyásítására 
vonatkozó ajánló javaslatot, s arra kéri a közgyűlést, 
hogy ne egyezzék bele olyan leányegyházak anyásításába, 
a melyek a lelkésznek nem képesek kellő anyagi bizto-
sítékot is nyújtani. Állami kiegészítéssel lelkészi állásokat 



szervezni nem helyes dolog. Az olyan lelkész, a kinek 
az egyház nem adhat annyi fizetést, hogy tisztességes 
megélhetését biztosítsa; a ki nap-nap után anyagi gon-
dokkal kénytelen küzdeni, az nem végezheti odaadással, 
lelkesedéssel úgyis nagyon nehéz föladatát. Ugyanilyen 
értelemben nyilatkozik Dánvi Gábor is, míg Lévay Lajos 
és Mészáros János kecskeméti lelkész Lajosmizse anyá-
sítása mellett érvelnek ; minek következtében kimondja a 
közgyűlés, hogy ha a miniszter a 400 frthoz szükséges 
200 írt kongrua segélyt megadja, az anyásításra vonat-
kozó kérelmet teljesítendi. — Kun-Félegyháza, Jász-Kerek 
egyháza és Szent-Endre kérelmét azonban, azon az ala-
pon, mivel a nevezett egyházak még nem elég erősek az 
anyásításra. az egyházkerület elutasította. 

Farkas József több gazdasági adás-vételi ügyet 
terjeszt elő. •— A kerület a pesti, bugyii és mogyoródi 
egyházak telkének eladására az engedélyt megadja, míg 
a dobosi és gvóni egyházaktól megtagadja, mivel a szük-
séges törvényes formáknak nem tettek eleget. 

Ezután az egyházkerületi irodalmi bizottság jelen-
tése olvastatott fel. 13ejelentette a bizottság, hogy a Föld-
váry-féle =>Adalékok« kinyomatása és szétküldése meg-
történt. A nagyértékű mű Kókai Lajos bizományosnál 
kapható. Újra nyomatta a bizottság a Lévay : Kis Hitok-
tatóját, Fa rkas : Magy. prot. egyháztörténetét és Papp 
Károly: Biblia történetét. A bírálatra hozzá beadott hit-
tant könyvekre nézve az volt a bizottság véleménye, hogy 
miután az állami tanterv-revízió természetszerűleg maga 
után vonja a vallástanítási tanterv átnézését is : az egyh. 
ker. most egyelőre ne menjen bele új hittani könyvek 
kiadásába, vagy elfogadásába. A Morvay-féle Református 
Kis Kátét a bizottság Mészáros János és Keck Zsigmond 
lelkészeknek és H. Kiss Kálmán tanítókép. igazgatónak 
javasolta bírálatra kiadni. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette és javas-
latait mind elfogadta. 

Ezután a tanári gyámpénztár megosztására kikül-
dött bizottság jelentése olvastatott föl. A kilépő tanárok-
nak visszafizettek 17,660 frtot, a fentartótestületnek 1507 fo-
rintot, a theol. tanárok nyugdíjalapjára kifizettek 2300 frtot; 
a megmaradt 36,274 frt pedig a meglevő tanár-özve-
gyek és árvák segélyezésére fordíttatik. Az alap kezelé-
sét háromtagú bizottságra bízták, melynek elnöke Mészá-
ros János kecskeméti lelkész, pénztárnoka Katona József, 
ellenőre Parragh G. 

Baksay Sándor maga és több esperes társa és ta-
nácsbiró nevében a 600 frtnál magasabb fizetésű lelké-
szek jövedelmeinek összeírására vonatkozólag a követ-
kező indítványt terjeszti a közgyűlés elé: 

Rendeltessék el az egész egyházkerületre nézve a 
magasabb fokú lelkészi fizetéseknek új összeírása és ki-
mutatása, ugyanazon alapon, alakban, utasítással és föl-
szereléssel, mint a kiegészítendő fizetések kimutatásai 
készültek. E célból rendeltessék el az utasítással is ellá-
tott kimutatási íveknek kellő számban való kinyomatása, 
s az érdekelt lelkészek közötti kiosztása. Tűzessék ki határ-
idő ezeknek elkészítésére, fölszerelésére, az egyházmegyék 
által teljesítendő megvizsgálásra, — végre a végleges 
felülbirálattal megbízandó s e célra már ez alkalommal 
kinevezendő egyházkerületi bizottság elé terjesztésére, azon 
célból, hogy e kimutatások alapul szolgáljanak: 

a) az egyházak osztályba sorozásánál, 
b) a lelkészek állami s egyéb közadójuk bizo-

nyítékául, 
c) mindazon esetben, midőn akár egyes lelkészek, 

akár esetleg az egyházkerület összes lelkészei külön külön 
vagy együttesen járulékaik helyesbítését, illetve leszállítását 

kérelmezik. Az indítvány elfogadtatott; tárgyalása azonban 
a jövő közgyűlésre halasztatott. 

Szilády Áron, az államsegélyosztó bizottság elő-
adója előterjeszti, hogy az államsegélyből 35 egyház 
2600, 4 i lelkész 2400 a Öaldácsy-alapból 10 egyház 
1700, 8 lelkész 80Ö frt segélyben részesíttétik. Ezzel 
kapcsolatban Petri Elek javasolja, hogy az özvegyek és> 
árvák közpénztárából 580, a Baldácsy-alapból 655 frt 
segély utalványoztassék, és egyszersmind mondja ki a 
közgyűlés, hogy ezentúl egyházak és lelkészek a segély-
pénztár megjelölése nélkül adják be kérvényeiket. Állam-
segélyből a következő egyházak ségéíyeztétnek: 

I. Tordinóze 60 frt, Baja 60, Csehi 60, Czinderi-Bogárd 
60, Garé 60, Kórós 50, Monosokor 60, Rónátfa 60, 
Sámod 60, Tóth-Keresztúr 60, Turony 60, Kocsér 100, 
Uj-Mindszent 60, Törtei 100, Szánk 100, Gyöngyös 70, 
Őszöd 60, Némedi 60, Köttse 60, Hatvan 60, K.-Sz.-Miklós 
60, K.-Oroszi 60, K.-Pest 60, Szent-Endre 60, Sziget-
Monostor 60, Duna-Földvár 100, Alap-Szt.-Ivány 100, 
Nagy-Pál 100, Bonyhád 100, Pilis 100, N -Kajdacs 60, 
Báta 100, Sár-Keresztúr 200 frt. Lelkészek : Kulifíay 
Elek 50, Sebestyén Pál 50, Aracs Gyula 60, Biró Mihály 
40, Horváth Antal 50, Horváth Gyula 50, Kovács Sándor 
Kovácshida 50, Lutár Sándor 50, Máthé Balázs 60, Nagy 
István Bisse 80, Szarka János 80, Vitányi Bertalan 60, 
Decsy István 50, Vargha Sándor 50, Szűcs Kálmán 
50, Bányay Géza 80, Sikó Ernő 50, Bajó Sándor 80. 
Nagy Benő 60, Gózon Gyula 60, Módra Imre 50, Szigethy 
Bálint 50, Cserna István 50, Kiss József 50, Dobos Fe-
renc 70, Fábián Dénes 60, Földváry László 80, Kovács 
Dániel 50, Törő Lajos 80. Sedivi Frigyes 50, Draskovich 
Zsigmond 50, Gerenday Endre 50, Kudar Kálmán 50, 
Szőllősy Pál 50, Török Lajos 50, Kuthy István 60, Biczó 
Zsigmond 50, Megyercsy Béla 50, id. Csekey István 80, 
György Ferenc 80, Tóth Lajos 80 frtot. 

II. Theologiai akadémiának 3000 frt. III. Közpénz-
tárnak 500 frt. IV. Theol. konviktusnak 1000 frt. V. Misz-
sziói segély 250 frt. VI. Egyházmegyéknek 800 frt. 

A Baldácsy-alapból következő egyházak és lelkészek 
segélyeztetnek: Vörösmart 200, Tésenfa 100, Czun 100, 
Jász-Kerekegyháza 100, Kara-Jenő 100. Kazsok 200, 
Pomáz 200, Puszta-Kis-Kun-Kerekegyháza 300, Etyek 200, 
Szegszárd 200 frt. 

Lelkészek : Rácz Márk 100, Széles Áron 100, Bajó 
Károly 100, Bálint Károly 100, Sipos Pál 100, Kur 
Kálmán 100, Szűcs Károly 100, Boncz Gyula 100 frtot. 

Szilassy Aladár jelenti, hogy a theol. nyugdijalapot 
kezelő bizottság megalakult. Elnöke Szilassy Aladár, pénz-
tárnoka Petri Elek, ügyésze dr. Nagy Dezső, ellenőre Szőts 
Farkas letf. A jelentés kapcsán elhatározták, hogy a 
nyugdíjalap Kecskeméten levő értékei és pénzei Buda-
pestre a folyó év végéig felhozandók; hogy a kölcsön-
kötvénvek átírása kérdésében a jogügyi bizottság meg-
kérdezendő, s hogy a Kecskeméten kihelyezett kölcsön-
ügyek közvetítésével Katona Mihály továbbra is meg-
bízandó. 

Ugyancsak Szilassy Aladár előterjeszti az egyház-
kerületi értekezletnek következő indítványát: »Mondja ki 
az egyházkerületi értekezlet, hogy a szórványok vallásos 
gondozására jövőben egyházak és lelkészek részéről foko-
zottabb tevékenység fordítandó. E végből szükséges, hogy 
minden egyházmegyében missziói-bizottság alakíttassék, 
mely a szórványok vallásos gondozását, s általában a 
a misszió ügyét erkölcsileg folytonosan támogassa. Tekin-
tettel azonban arra, hogy ennek a határozatnak csak úgy 
lehet eredménye, ha azt a kerületi közgyűlés is magáévá 
teszi és az értekezlet működését támogatja: kéri a kerület. 



pártfogását. Kéri az értekezlet továbbá azt is, hogy Bosz-
niába és Herczegovinába kivándorolt ref. hívek lelkigon-
dozásáról is intézkedjék a kerület.* 

A közgyűlés kimondja, hogy minden egyházmegyé-
ben missziói bizottság alakítandó, hogy ez tartsa nyilván 
a szórványokban élő ref. híveket, s lelkigondozásukra 
tegye meg a kellő lépéseket. Boszniát és Herczegovinát 
illetőleg pedig föliratot intéz a konventhez. 

Végül előterjeszti Szőts Farkas theol. tanár és igaz-
gatónak amaz indítványát, hogy miután a dunamelléki 
kerületnek leánynevelő intézete nincs : egy internátussal 
összekötött leánynevelő intézet fölállítása ügyében sür-
gősen intézkedjék. H Kiss Kálmán, Vécsey Tamás, Szi-
lágyi Dezső, Szilassy Aladár és Szilády Áron tölszólalása 
után a kerületi gyűlés az ügy tanulmányozására és elő-
készítésére bizottságot küld ki. melynek tagjai : Hegedűs 
Sándor, Vécsey Tamás, Szőts Farkas, Szánthó János és 
Papp Károly. 

Az egyházmegyék jegyzőkönyveinek a kerület elé 
tartozó egyes pontjai tárgyaltatván, a kecskeméti egyház 
megye ama panaszára, hogy a szülésznők a protestáns 
gyermekeket is megkeresztelik, kimondotta a közgyűlés, 
hogy a konvent útján föliratot intéz a kormányhoz, hogy 
a szülésznőket a ref. gyermekek szükségbeli keresztségé-
től tiltsa el. A pesti egyházmegye azon fölterjesztésére, 
hogy az egyes egyházak birtokában levő szentedények, 
műkincsek és szerelvények összeiratván, nyilvántartassa-
nak : a közgyűlés elhatározza, hogy azok részletes pon-
tossággal, a rajtuk levő föliratok elősorolásával összeiras-
sanak és leltároztassanak. 

Tass 15,000 frt kölcsönt kér. A közgyűlés a kérel-
met a számszékhez utalja véleményadás végett. 

Szabadszállás kéri, hogy miután a közbirtokosság 
által tett alapítvany. mely az egyházi adó fedezésére szol-
gál nem 86, hanem csak 80 ezer frt, a jelentő ívekben 
az összeg ez utóbbira igazíttassék ki. 

A jogügyi bizottsághoz tétetett. 
A budapesti állandósított vallástanároknak a nyug-

díj ügyében való kérelmüket a gyűlés a konventhez ter-
jeszti föl. ( K . S.) 

A délutáni ülésben a missziói bizottság jelentése 
terjesztetett elő. A missziói egyházak erősödnek, fejlőd-
nek. Sok életrevalóság van Maradék-ban, mely immár 
templomépítésre gondol. Banovcén a szeretetház csendben, 
de áldásosán működik a gyermekek nevelésében. — Köz-
gyűlés a jelentést tudomásul vette. A gyöngyösi egyház 
missziói segélyét Ercsi szórványainak segélyezésére rendelte. 

A tűzbiztosítás ügyében kiküldött bizottság jelenté-
sét Szőts Farkas referálta, mert a bizottság előadója 
(Kovács Albert) kibetegedett. Közgyűlés a bizottság által 
előterjesztett statisztikai adatok hallatára elhatározta, hogy a 
némelyek általjavasolt önbiztosítást egyelőre nem javasolja, 
mert az Ígérkező csekély előny mellett nagyon kockáza-
tos. E helyett a legjutányosabb ajánlatot tevő biztosító 
társulatnál, az egész egyházkerületre kötelezőleg kiterjesztve, 
ugyanazon díjtételek mellett tömeges vagy összbiztosítás 
eszközlendő ; minek előkészítésére közgyűlés kiküldötte a 
jelentésttevő bizottságot, hogy készítsen rendszabály-terve-
zetet, mely mielőtt életbe lépne, hozzájárulás végett meg-
küldetik minden egyes egyházmegyének. Az összbiztosítás 
akként szervezendő, hogy az egyes egyházmegyék és gyüle-
kezetek a mostani biztosításból élvezett anyagi előnyöktől 
meg ne fosztassanak; egyszersmind figyelmeztetnek az 
egyházmegyék, hogy a végleges szervezésig csak rövid 
lejáratú biztosításokat kössenek, hogy az összbiztosításra 
való átmenet annál könnyebb szerrel megtörténhessék 

Utolsó tárgyul két világi tanácsbirói állás betöltése 

iránt intézkedett a közgyűlés, mely állások Szilágyi Sándor 
halálával és gróf Ráday Gedeon lemondásával üresedtek 
meg. A szavazatok jövő évi január végéig küldendők be 
az esperesi hivatalokhoz és onnan február közepéig ter-
jesztendők föl a püspöki hivatalhoz. A két tanácábirói 
székre a gyűlés végeztével rögtönzött konferencia Veszp-
rémi/ János kúriai birót és Puky Gyula nyug. kir. táblai 
elnököt jelölte. 

S ezzel a gyűlés Koncz Imre lelkészi elnök imájá-
val berekesztetett. (F.) 

* 

Törvényszéki tárgyai is voltak a gyűlésnek. A makádi 
papválasztás ellen beadott felebbezés ügyében a törvényszék 
az egyházmegye Ítéletét helybenhagyta és a választást meg-
erősítette. — A halasi presbiter-választás ellen beadott 
panasz ügyében az egyházmegye itélelete feloldatott s az 
egyházmegyei bíróság új Ítélethozatalra utasíttatott. — 
Francia Kiss Károly pesti ref. főgimn. ügyében az egyház-
megye ítélete helyben hagyatott. — Vass Molnár István 
és Beregszászy Gusztáv ügyében a traktus ítélete hely-
benhagyatott ; ugyancsak ilyen sorsban részesült Sütő 
László kis-csány-oszrói tanító ügye is. Csinos József ka-
rancsi tanító ügyében, mivel az előiratok nem terjesztet-
tek fel, nem hozhatott Ítéletet a birósag. 

K Ü L F Ö L D . 

Két német protestáns nagygyűlés. 
I. A Gusztáv Adolf-egyesület 52-ik évi nagygyűlé-

sét mult hó 19—21. napjain Braunsveig városában tartotta. 
Számos kiváló német egyházi férfi vett részt a nagygyű-
lésen. így Fricke lipcsei tanár, mint központi elnök, Zah-
ringer karlsruhei főegyházi tanácsos, Hesekiel poseni, 
Frdmann boroszlói s Döblin danzigi generálszuperinten-
dens, Goltz berlini prépost. Römer és Braun stuttgarti 
főegyházi tanácsos, Dibelius drezdai főpap és mások. Az 
üdvözlésekre Fricke felelt, ki hangsúlyozta, hogy az egye-
sületnek 1854-ik évi braunsveigi gyűlésén még senki sem 
üdvözölhette azt. Különösen Goltz prépost kiemelte annak 
szükségességét, hogy a főegyházi tanács a Gusztáv Adolf-
egyesülettel épen a külföldi német evangélikusok hatha-
tósabb segélyezése végett bensőbb összefüggésbe hozassék 
és Fricke is arra utalt, hogy az egyetemes jellegű egye-
sületnek benső viszonya a legnagyobb ev. egyháztarto-
mánynyal csak áldással volna az egyesület ügyének és 
céljainak további terjesztésére és fejlesztésére. 

Az első nagygyűlés az adományok adásával és át-
vételével volt elfoglalva. így maga Braunsveig és vidéke 
25,345 márkát és 2 harangot áldozhatott az egyesület 
oltárára. 

A szokásos évi jelentést Hartung lipcsei lelkész, 
mint a Gusztáv Adolf-egyesület központi elnökségének 
jegyzője terjesztette elő. Főbb adataiból kiemeljük a 
következőket. Igen ügyesen fejtegette a nemzetiségeknek 
a protestantizmushoz való viszonyát, a mi még nem 
világi politika, s a Gusztáv Adolf-egyesület kötelessége 
terjeszteni az evangéliumot a különböző nemzetiségek kö-
zött. Csak Róma az, a melynek internacionális pápás 
világuralma megsemmisíti a nemzetiségek létjogosultságát. 
Majd rátért a jelentés Fricke központi elnök 25 éves 
lélekemelő jubileumának ecsetelésére, s kimutatta, hogy 
mennyit fáradozott az egyesület érdekében. Végül meg-
tudjuk a jelentésből, hogy a fiók-egvletek száma 1875-ről 
1891-re, a nőegyleteké 563-ról 572-re emelkedett. Az 



1897/98. üzleti évben 2.466.92020 márka volt a kiadás 
az előző évnek 2.507,549 05 márkával szemben. A főegy-
letek 51 ezer márkát fordítottak segélyezésekre. Részletes 
kimutatást adott a jelentés az egyesülel áldó, védő és 
megmentő munkásságáról. 35 templomot avatott fel, 29 
újat kezdett építeni, 13 paplak és 8 iskola épült, 8 pap-
lak és 2 iskola épül; 58 gyülekezet kilépett a segélye-
zettek sorából. 

A diasporát ismertetve, különösen az osztrák viszo-
nyok részletesebb ismertetésére került a sor, a hol az egyesü-
let munkásságának semmi köze az osztrák politikához, de el 
nem zárkózhatik a vallásos meggyőződés medrébe került 
és evang. szellemben megtisztult »Los von Rom* moz-
galma elől. A jelentés e része rendkívül tanulságos és 
bő egyháztörténeti ismerettel van fűszerezve. Az olasz 
valdensek s a Chiesa evangelica belső küzdelme sem 
kerülte el a körültekintő jelentés figyelmét és sajnálattal 
konstatálta e küzdelem hátrányos voltát az ev. keresz-
tyénség ügyére. A jelentés arra is utalt, hogy nemsokára 
a tengeren túli német protestánsok segélyezésére is kell 
gondolnia a Gusztáv Adolf-egyesületnek. — A beérkezett kér-
vények adatai szerint a gyülekezetnek adóssága 17.576.266 
márka, s építkezésekre közel 4.796,505 márka volna 
szükség. Az egyesületnek tehát 10-szer annyi bevételének 
kellene lennie, hogy ezeket a szükségleteket kielégítse. 

A második nagygyűlésen Dibelius drezdai főegyházi 
tanácsos a cseh diasporáról értekezett. Az osztrák ev. 
mozgalom Csehországra is kihatott s magával ragadta 
annak összes nemzetiségeit. E tekintetben az egyesület 
teendőit következő 4 pontba foglalta össze : 1) kellő számú 
és minőségű lelkészekről kell gondoskodni 2) ev. temp-
lomokat kell építeni, 3) az ev. istentiszteletek nívóját 
kell emelni, s 4) emelni kell a dotációt. 

Ugyancsak a második gyűlés döntött a közös nagv 
szeretetadományok (20, 291, 5 0 - j - 6 7 6 6 , 50 -f- 6866, 50 
márka) fölött. A porosz sziléziai leobschützi. a morvaországi 
olmützi s a poroszországi troisdorfi gyülekezetek ajánltattak 
a segélyekre Bogge udvari főpap volt az előadó. A szava-
zásnál a beható információk alatt az olmützi gyülekezet 
kapott 102, a troisdorfi 64 s a leobschützi 33 szavazatot 
A legnagyobb szeretetadomány tehát az olmützi gyüleke-
zetnek jutott, — a miben a gyűlésnek a Hohenzollern-
ház egyik őse iránti kegyelet is jutott kifejezésre. 

Az istentiszteleteken prédikált Hoff'mann chemnitzi 
lelkész, Scholtz berlini tanár és Doblin danzigi generál-
szuperintendens. A »Chronik der christl. Welt« értesülése 
szerint az istentiszteleteket nagyon jól látogatták: két ifjú-
sági istentiszteletet is tartottak. Úgy szintén erősen láto-
gatták az esti nyilvános értekezleteket is, a melyeken 
különféle thémákról, p. o. a párisi protestantizmusról tar-
tottak lelkes szabad előadásokat. Egy szűkebbkörű gyű-
lésen Hölscher lipcsei lelkész a kolportázs-ról s a vad 
kollektákról; Benrath königsbergi tanár a tudósításokról; 
Braun stuttgarti dékán a württembergi 7 valdens gyüle-
kezetről tartott tanulságos előadást. A jövő évi nagygyűlés 
helyéül, miután Posen és Köln önként lemondott, Konigs-
berg jelöltetett ki. — A nagygyűlés tagjai résztvettek a 
Bugenhagen-féle emlékkő letételénél és Bruch >Gusztáv 
Adolf* című oratóriumának előadásán. Bugenhagen több-
ször időzött Braunsveigban, s 1528-ban »keresztyén egy-
házrendezettel* is el látta. Az emlékkő letételénél Egge-
ling weimári lelkész, a mozgalom egyik lelkes harcosa 
tartott beszédet. — Sajnos, hogy forrásunk mit sem szól 
a nagygyűlésnek magyarországi képviselőiről, s hazai 
gyülekezeteink segélyezéséről. Várjuk tehát és kérjük az 
ilietők szíves megnyilatkozását! Vagy lalan az idén nem 

voltunk képviselve a Gusztáv Adolf-egyesület braunsveigi 
közgyűlésén ? 

II. Az általános ev. prot. missziói egyesület — a 
Luther-jubileumi évnek egyik maradandó alkotása — ez 
évi rendes közgyűlését mult hó 19—20. napján Meinin-
gen városában tartotta. A belvárosi templomban tartott 
ünnepi istentiszteleten I. Thim. 2 : 4. felett Drews jénai 
tanár tartotta a »mélyen megható* szónoklatot. Az arra 
következő esti gyűlésen — Gemeindeabend, — a melyen 
közel ezeren vettek részt, Dreyer főegyházi tanácsos, az 
»Undogmatisches Chrístentum« c. mű írója »az általános 
missziói egyesület céljairól*; Schmiedel eisenachi lelkész, 
korábban tokiói misszionárius »a régi és az űj Japánról 
s a missziónak rendkívül sok fáradságot és türelmet 
igénylő ottani munkásságáról* és Bade marburgi lelkész, 
a »Ghristliche Welt« szerkesztője »a misszióról, mint a 
valódi keresztyénség nélkülözhetlen ismertető jeléről* tar-
tott érdekes és tanulságos előadást. A közgyűlés első napján 
a központi elnökségbe újból beválasztattak: Dreyer, Kind, 
Kirms, Böhrich és Spinner udvari lelkész, egykori yoko-
hamai misszionárius. Két, Japánban és Kínában nagyon 
ismerős hamburgi nagykereskedő, ú. m. Klies és Lieder 
tiszteletbeli tagokul választattak. Wilhelm tsuitani misszio-
nárius újabbi erőt igényel. Kranz lelkész egészsége helyre -
állítása céljából 2 évre hazájába tér vissza s ezenfelül 
tervbe van véve egy misszionárius o r v o s a k a kiküldése 
is. 27 ezer márka volt a mult évi deficit, s az újabb ki-
adások még 25 ezer márkát igényelnek. A jövő évi köz-
gyűlés helyéül Hamburg városa jelöltetett ki. 

A nyilvános közgyűlés Spinner udvari lelkész imá-
jával vette kezdetét. Majd Arndt berlini lelkész nyitotta 
meg a gyűlést az eddigi közgyűlésekre való utalással, s 
a misszió jelszavát Luther ama kijelentésében lát ja: pec-
tus est, quod facit theologum. Ezt a pectust kivánja ő a 
gyűlés összes tagjainak, a mivel aztán együtt jár a sze-
retet és az áldozatkészség. A szászweimári nagyherceg, a 
meiningeni herceg s a marburgi theol. fakultás meleg üdvöz-
léseire a közgyűlés meleghangú táviratban válaszolt, sőt a 
weimári nagyherceg magához kérette az elnököt Wartburg 
várába. Nagyobb előadást tartott az épen Japánból haza-
tért és melegen üdvözölt misszionárius, Christlieb lelkész 
»a japáni kultúr érdekekről és az ev. misszióról«. két kul-
túrája van ma japánnak, ú. m. a kelatázsiai — budd-
hista — konfuciánis és a modern nyugati technikai és 
természettudományi kultúra, a melyek egymással semmi-
féle szerves összefüggésben sem állanak. Legtovább men-
nek a japániak az európai technika terén, bár alig van 
még érzékük a modern kereskedelmi viszonyok iránt, az 
iskolaügy is alantas fokon áll, 6 0 % n e m Í á r iskolába, s 
a közép- és felsőbb oktalás terén is határtalan a fegyel-
metlenség. Valódi tudományszeretetet a japáni ember nem 
ismer. A japáni chauvinizmus ártalmára van az egészsé-
ges anyagi és szellemi kulturális haladásnak és fejlődés-
nek. Ebben a kulturában két vallás tenyészik, u. m. a régi 
shintoismus s a buddhismus, — mindkettő polytheista 
vallásalak, a melyek nincsenek szorosan egymástól elkülö-
nítve. Vallástörténetileg fontos Christlieb ama kijelentése, 
hogy a keresztyénség a maga 450—500 millió hívőjével 
első helyen áll a vallásalakok között, — ezt követi a 
konfucianizmus 300, a hinduizmus 200—250, s csak azu-
tán a buddhizmus és mohamedánizmus a maga 100—200 
millió hívőjével. 

Nem áll tehát az, mintha a buddhizmus volna a 
világ legnagyobb vallásalakja, a minek állítása azon ha-
mis feltételen alapul, hogy a 400 millió kínaiakat és 
japániakat egyszerűen buddhistáknak deklarálták. Hozzá-
járul a családban az abszolút alárendeltséget tanító kon-



fucianizmus moráltana, a mely teljesen nélkülözi a ker. 
morál azt az egészséges individualiszlikus jellegét, a mely 
szerint minden ember, mint istengyermeke bizonyos ön-
maga iránti kötelességek teljesítésére van hivatva. Csakis 
azon az állásponton győzhető le az ú. n. »japáni keresz-
tyénségnek* chauvinismusa. A keresztyénség föllendülése 
8 aá ázáál szemben föllépett reakció állása következő 
táblázatból tűnik ki: 

Év: misszio- benszül. felnőtt keresz- a keresztyé-
nárius : munkás: teltek : nek száma: 

1 8 8 6 2 1 5 3 6 4 3 6 4 0 1 4 , 8 1 5 
1 8 8 7 2 5 3 3 3 5 5 0 2 0 1 9 , 8 2 9 
1 8 8 8 4 4 3 4 7 7 6 9 5 9 2 5 , 5 1 4 
1 8 8 9 5 2 7 6 7 0 5 0 0 7 3 1 , 1 8 1 
1 8 9 0 5 7 7 6 8 5 4 4 3 1 3 2 . 3 8 0 
1 8 9 1 5 2 7 6 6 9 3 7 1 8 3 3 , 3 9 0 
1 8 9 2 6 0 4 8 7 2 3 7 3 1 3 5 , 5 3 4 
1 8 9 3 6 4 3 8 7 1 3 6 3 6 3 7 . 3 9 8 
1 8 9 4 6 2 5 7 9 4 3 4 2 2 3 9 , 2 4 0 
1 8 9 5 6 5 6 8 0 9 2 5 1 6 3 8 , 7 1 0 
Í Ö 9 6 6 8 0 8 9 1 2 5 1 3 8 8 , 3 6 1 
1 8 9 7 6 5 2 8 8 2 3 0 6 2 4 0 . 5 7 8 
1 8 9 8 6 9 2 1 0 3 3 3 0 7 0 4 0 , 9 8 1 . 

A keresztyéaség lassú haladásának oka Christlieb 
szerint abban van, hogy a japánok minden idegennel 
szemben rendkívül tartózkodók s épen nem akarnak 
olyan könnyen angol vagy amerikai keresztyének lenni. 
A »japáni keresztyénség* az ő ideáljuk. Abban a tév-
hitben élnek, hogy a valódi keresztyénséget csak a japá-
noktól fogjuk megtanulni, és hogy az európai-amerikai 
keresztyénség még csak gyermekkorát éli Az a nép, mely 
még csak 30 év óta ismeri a keresztyénséget, lesz ta-
nítója és hirdetője a valódi keresztyénségnek. És tényleg 
a japán néperkölcsökben sok a megszívlelésre méltó, és 
csakis azoknak megtisztítására és megnemesítésére van 
szükség. Sok olyan erénye van a japán népnek, a me 
Ivek a keresztyén embert is díszítik. Megelégedés, udva-
riasság, önuralom, szorgalom, türelem, nemeslelkűség, 
egvenes szivűség gyakori japán erények, — csak azok 
keresztyén értelemben való átalakítására van szükség. Meg 
kell mutatnunk a tudására büszke Japánnak, hogy a mi 
modern kulturánk és a vallás nem zárja ki egymást( és 
hogy minden kultűra csak eszköz a magasabb vallásos-
erkölcsi célok szolgálatában. A japánoknál is az a nézet 
uralkodik, hogy a mint Japánban a buddhista és shintoista 
templomokat csakis az alsóbb nép látogatja, úgy a nyu-
gaton a keresztyénség is csak a szellemileg elmaradottak 
dolga. Schoppenhauer és Spencer, atheismus és agnos-
ticismus oly annyira terjed Japánban, hogy a nemkeresz-
tyén régebbi japánok is panaszkodnak az ifjúság mate-
rialisztikus gondolkozása miatt. 

Ezzel szemben a missziónak meg kell mutatnia, 
hogy nálunk a keresztyénség épen a legnagyobb szelle-
meknek a vallása, a melynek természetes kifolyása a 
kultúra, s hogy a keresztyénség épen nem haldokló fél-
ben van, sőt diadalról diadalra halad az egész vonalon. 
Meg kell értetnünk a Japánnal, hogy a tudományos, his-
tóriai és kritikai komolyabb foglalkozás, ha az mind-
járt a dogmára irányul is, épen nem érinti a keresz-
tyénség lényegét. A személyes Istenben és a Jézus Krisz-
tusban vetett hit felette áll minden tudományos kutatás-
nak s maga a tudomány is az Istenhez vezet. Meg kell 
vele értetnünk, hogy a Krisztusban van minden bölcse-
ségnek a kincse elrejtve, s az Istennek félelme a böl-
csesség kezdete. Nem a keresztyénségnek a buddhizmus-

sal való összezavarására, hanem ellenkezőleg az evangé-
liumnak a maradandóbb japán kultúrérdekekkel való 
összeegyeztetésére és kiegészítésére van szüksége Japánnak 
és kell törekednie a prot. missziónak. 

Élénk diskusszió fejlődött ki e valóban tartalmas és 
tanulságos előadás felett, a melyet aztán az egyes fő- és 
fiókegyleteknek értesítései követtek. 

A második gyűlésen, a melyen közel 1200 hallgató 
vett részt, Munczinger lelkész, a volt misszionárius, 
Lehmpful egyesületi titkár és Arper diakónus tartott elő-
adást a külmisszió egyes kérdéseiről. A begyűlt adomá-
nyok és kollekták összege 4900 márka. 

Valóban lélekemelő és tanúlságos német prot. test-
véreinknek egyháztársadalmi élete, a melynek kovászára 
nekünk magyar protestánsoknak is volna szükségünk. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O P á . 

** A »Jó pásztor* cím alatt f. é. október hó 15-én 
egy uj evangéliomi családi lap indult meg. Az új lap 
havonként egyszer, egy ívnyi terjedelemben jelenik meg 
s a buzgó evang. nép vallásos szükségletét kívánja kielé-
gíteni. Közölni fog vallásos költeményeket, egyházi éneke-
ket, bib'iai rajzokat, történelmi képeket, elbeszéléseket, az 
egyházi közintézmények (közalap, gyámintézet, lelkészi 
nyugdíjintézet stb.) népszerű ismertetését; általában biz-
tos, hű tanácsadója, meghitt barátja, útbaigazítója akar 
lenni a megváltozott viszonyok közt sok kísértéssel küzdő 
híveknek. A lap szerkesztője Kovács Sándor, a pozsonyi 
egyet. ev. theol. akadémia tanára s Theol. Otthon felügye-
lője lesz, a kit jó nevű írók támogatnak, mint dolgozó-
társak. Árát egy évre két koronában, félévre egy korona 
húsz filléiben szabták meg. A pénzek ak iadó hivatalhoz 
a Balassa-Gyarmati Könyvnyomda-Részvénytársasághoz 
küldendők. Mutatványszámokkal készségesen szolgál a 
kiadóhivatal. — A lap 1-ső száma a következő tartalommal 
jelent meg: A beköszönő szép szavakat, a melyek adják 
a lap programmját, dr. Masznyik Endre pozsonyi evang. 
theol. akad. igazgató irta. A második cikkben: »Mit beszél-
nek a komáromi harangok« cim alatt Stromp László, 
pozsonyi evang. theol. tanár beszéli el érdekesen, hogy 
a komáromi evangélikusok miként kaptak most reno-
vált templomukhoz a közös hadügyminisztertől elhasznált 
bronz ágyúkat harangöntésre. Közli továbbá a lap Petrőczy 
Kata Szidóniának egy szép vallásos költeményét; majd 
pedig külön cikkben szól erről a fenkölt lelki prot. költő-
nőről. — * Honnét? hová?« cím alatt egy igen szép 
vallásos elmélkedést ad a szenvedőknek a szenvedésről. 
Közöl egy vallásos éneket s végül apróságokat hoz az 
egyházi élet köréből. — Az új családi lapot a legmelegeb-
ben üdvözöljük; kívánunk neki minél hosszabb pályafutást 
és ajánljuk olvasóink pártfogásába. 



E G Y H Á Z . 

A reformáció emlékét kegyelettel ülte meg a 
budapesti ref. egyház október hó utolsó vasárnapján. A 
kálvintéri templomban dr. Szabó Aladár theológiai tanár 
tartott nagyhatású alkalmi beszédet. Ugyancsak alkalmi 
egyházi beszédek tartattak Budán, Kőbányán, Zuglóban, 
Kispesten, Erzsébetfalván és a rózsa-utcai imaházban is. 

A t i szántú l i ev. ref. egyházkerü le t november 
hó 14-én tartja meg őszi közgyűlését. A tárgysoroza-
tot október 28-ikán állította egybe a főiskolai igazgató 
tanácsa, Kiss Áron püspök és Degenfeld József gróf 
főgondnok elnöklésével. Örömmel vette az értekezlet tudo-
másul a tanügyi bizottság jelentését, hogy a tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület tiz gimnáziuma a legközelebb mind 
nyolc osztályú lesz. Az érettségi vizsgálatra nézve a 
bizottság elfogadta Bócsy Imre középiskolai felügyelő 
indítványát, hogy az Írásbeli vizsgálatok tételeit az illető 
iskolához beosztott egyházi jelnökök jelölik ki. Végül elren-
delte a bizottság a főiskolai alapítványok törzskönyvének 
és adattárának elkészítését. Erre a munkára Balogh Ferenc 
ref. theol. akadémiai tanárt kérik fel. 

Vasárnap és a h ivata los óra. Szalay József, 
nagybecskereki ev. ref. lelkész és Szabó Ferencz apát-
plébánus arra kérték Torontálvármegye törvényhatósági 
bizottságát, hogy szüntesse meg vasárnap a hivatalos 
órát, vagy ha egészen nem szünteti is meg, de legalább 
is tíz órától kezdve engedje meg tisztviselőinek, hogy 
a templomba mehessenek. — A legutóbbi őszi megyei 
közgyűlés behatóan foglalkozott ezzel a tárgvgyal, s ki-
mondta, hogy csakugyan kívánatos, hogy a tisztviselők 
részt vegyenek az istentiszteleten, s ha nem szünteti is 
meg a hivatalos órákat, de mindenkor megengedi, sőt 
szívesen látja, hogy a tisztviselők vasárnap délelőtt el-
mennek az Isten házába. 

A svábhegyi reformátusoktemplom-alapjajavára 
a reformáció történetéből szemléltető képekkel (laterna 
magica) érdekes előadást rendezett október 31-én dr. Moody 
András skót leik. a hold-utcai iskola nagy termében. A tanul-
ságos előadáson, egy frt belépő díj mellett, díszes közönség 
volt jelen, mely a termet zsúfolásig megtöltötte. Az előadást 
közének nyitotta meg s azután az I-ső szakaszban dr. Moódy 
magyar nyelven magyarázta a Luther gyermek- és ifjú-
ságát szemléltető szebbnél-szebb képeket, a Il-ik szakasz-
ban Webster missziói lelkész angol nyelven a Luther 
reformátori működését feltüntető képekhez fűzött rövid 
kommentárt; a Ilí-ik szakaszban a magyarországi refor-
máció főbb alakjait és eseményeit szemléltették, melyhez 
Gergely Antal lelkész szolgált szép magyarázattal. Végül 
egy skót lelkész, ki a konstantinápolyi zsidó misszióba 
utazik, intézett néhány buzdító szót a közönséghez. Az 
egyes szakaszok között a férfi és női vegyeskar mondott 
szép vallásos énekeket. 

I S K O L A . 

Jótékony alapítvány. Csemer István, nyugalomba 
vonult selmeci tanár a pozsonyi theológus »Otthon« ja-
vára 7500 frt alapítványt tett. — A jókedvű adakozót 
szereti az Isten! 

Dr. Kiss Áron üdvözlése. A nyugalomba vonult 
Gyertyánffy István helyére, a mint már lapunk mult 
heti számában említettük,, a közokt. miniszter dr. Kiss 
Áront nevezte ki a budai kir. pedagógium igazgatójává, 
Ebből az alkalomból a tanárkar nevében Király Pál üd-
vözölte az újonan kinevezett igazgatót, örömét fejezve ki 
a felett, hogy a miniszter e fontos állásra épen őt vá-
lasztotta, a ki azt a legjobban megérdemli. Az üdvözlő 
beszédre Kiss Áron meleg hangú beszédet mondott tanár-
társaihoz. Huszonöt éve tanít — ú g y m o n d — a z intézetben, 
s most, valamivel magasabb polcról újra megkezdi mű-
ködését, a mely továbbra is az intézet javára irányul. 
Az igazgató ezután tanártársaival a nagyterembe vonult, 
ahol a polgári iskolai tanárjelöltek és a gyakorló iskola 
növendékei lelkes éljenzéssel fogadták. Dienes József ta-
nárjelölt az ifjúság nevében üdvözölte Kiss Áront, a ki 
érzékeny hangon köszönte meg az ifjúság ragaszkodását. 

Prot. középiskolák állami segélyezése. A jövő 
évi állami költségvetés szerint prot. középiskoláink a kö-
vetkezőleg részesülnek állami segítségben: aszódi ág. ev. 
gimn. 7000 kor., békési ev. ref. gimn. 12,000 kor., b.-csabai 
ág. ev. gimn. 16,000 kor., bonyhádi ág. ev. gimn. 11,000 
kor., budapesti ág. ev. gimn. 30,000 kor., budapesti ev. 
ref. gimn. 32,000 kor., csurgói ev. ref. gimn. 31,400 kor., 
eperjesi ág. ev. gimn. 32,000 kor., gyönki ev. ref. gimn. 
5000 kor., hajdúnánási ev. ref. gimn. 6000 kor., H.-M.-
vásárhelyi ev. ref. gimn. 26.000 kor., iglói ág. ev. gimn. 
24,000 kor., karcagi ev. ref. gimn. 6000 kor., kecskeméti 
ev. ref. gimn. 14,000 kor., kisújszállási ev. ref. gimn. 
28,000 kor., kolozsvári ev. ref. gimnnázium 16,000 kor., 
m.-vásárhelyi ev. ref. gimn. 8000 kor., m.-szigeti ev. ref. 
gimn. 30,000 kor., mezőtúri ev. ref. gimn. 16,000 kor., 
miskolci ev. ref. gimn. 30,000 kor., nagykőrösi ev. ref. 
gimn. 18,000 kor., nyíregyházai ág. ev. gimn. 32,000 kor., 
pápai ev. ref. gimn. 32,000 kor., pozsonyi ág. ev. gimn. 
32,000 kor., rimaszombati prot. gimn. 32,000 kor., rozsnyói 
ág. ev. gimn. 32,000 kor., selmeci ág. ev. gimn. 32,000 kor., 
s.-szent-györgyi ev. ref. gimn. 32,000 kor., soproni ág. 
ev. gimn. 24,000 kor., szarvasi ág. ev. gimn. 29,000 kor., 
szászvárosi ev. ref. gimn. 24,000 kor., szatmári ev. ref. 
gimn. 26,000 kor., sz.-udvarhelyi ev. ref. gimn. 20,000 kor., 
zilahi ev. ref. gimn. 30,000 kor., szerződés nélküliek 
24,600 kor. Összesen 795.400 korona. 

Az evang. theológia i akadémiák hallgatóinak 
száma a folyó iskolai évben 71 ; kettővel több, mint a 
mult esztendőben. Sopronban 19, Eperjesen 23, Pozsony-
ban 35 a theológusok száma. 

A sárospataki jogakadémia ügyében kiküldött 
egyházkerületi deputáció okt. 31-én járt Wlassics minisz-
ternél, hogy az elméleti államvizsgálatok ügyében készült 



miniszteri javaslat módosítását kérje. A küldöttség tagjai 
voltak: báró Vay Béla, a főrendiház alelnöke, Fejes István 
a sárospataki főiskola gondnoka, Dókus Gyula algondnok, 
Metzner József és Béla, Lévay József, egyházmegyei 
gondnokok és ker. tanácsbirák, továbbá Ragályi Béla, 
Lakatos Miklós, Fáy István, Dókus Ernő országgyűlési 
képviselők, gróf Lányai Gábor, gróf Vay Tihamér egy-
házmegyei tanácsbirák, Szalay László, Radáesy György 
egyházkerületi főjegyzők. Révész Kálmán, Kérészy Barna, 
és dr. Zsindely István, a sárospataki főiskola igazgatója. 
A küldöttség nevében Fejes István főiskolai gondnok 
beszédet intézett a miniszterhez. Történelmi visszaemlé-
kezésekben gazdag beszédjében kiemelte a sárospataki 
főiskola jelentőségét. Hangsúlyozta azt, hogy a tiszánin-
neni egyházkerület mindenkor nagy áldozatokat hozott 
főiskolája és főleg jogakadémiája érdekében, melynek 
fönnállását látja most veszélyeztetve azon törvényjavaslat-
tervezet által, a mely az elméleti államvizsgálatokat csakis 
a táblai székhelyeken levő jogakadémiáknak akarja meg-
adni. Hangsúlyozta, hogy a javaslattól a jogakadémia 
léte függ, mert annak törvényerőre emelése a hallgatók 
számát csökkentené és a protestáns jogakadémiák lassú 
hanyatlására vezetne. Fölkérte a minisztert, hogy a javaslat-
tervezet e sérelmes pontját változtassa meg a vizsgáló 
bizottságoknak oly szervezése által, mely a vidéki jog-
akadémiáknak is biztosítja a fönnállás lehetőségét és a 
budapesti egyetem túlságos létszámának leszállítására szol-
gáljon. — Wlassics miniszter válaszában kijelentette, hogy 
az egész javaslatot csupán előadói tervezetnek tekinti, 
mely által a jogi oktatás reformjának kérdésében akart 
tájékozást szerezni. A vizsgáló bizottságnak a táblai szék-
helyekkel való kapcsolata által nem akarta a felekezet 
érdekeit sérteni. Az ügyet bővebb megfontolás tárgyává 
teszi és a módosított, javaslatot nyilvánosságra fogja 
hozni, hogy az érdekelt tényezők megbírálhassák. Szük-
ség esetén az illetőket ebben az ügyben ankétre is meg 
fogja hívni. A küldöttség megköszönte a miniszter vála-
szát. A minisztertől Zsilinszky Mihály államtitkárhoz 
ment a küldöttség, a ki szintén megígérte támogatását 
ez ügyben. 

A fővárosi óvó-iskolák. A főváros 30 óvó-iskolát 
tart fenn, s az idén ezekbe 3219 gyermeket írattak be. 
A főváros népességéhez s a gondozásra szorult gyermekek 
arányához képest bizony mind az óvó-iskolák, mind a 
beírt gyermekek száma roppant kevés. Ha valahol szük-
ség van a gyermekek védelmére, úgy e tekintetben bizo-
nyosan Budapest áll a legelső sorban, a hol annyi sze-
gény gyermek pusztul el a nyomor és a szülők gondat-
lansága miatt. Itt kellene forszírozni az óvó-iskolákra 
vonatkozó törvény alkalmazását. 

Nagysád-e vagy néni ? Érdekes és a mai kor 
címkórságát jellemző kérdés tartja izgalomban a szolnoki 
polgári leányiskola tanítónőit, a melynek eldőlését azon-
ban érdeklődéssel várják a többi, tanítással foglalkozó 
asszonyok is. A szolnoki polgári leányiskola tanítónői 
ugyanis nem tudtak egyöntetű megállapodásra jutni arra 
nézve, hogy növendékeik nagysád-nak vagy néni-nek szó-
lítsák-e őket. A címkérdés megoldásával foglalkozott már 
a községi iskolaszék is, és kimondta, hogy szólítsák a 
polgári iskolában nagysádnak a tanítónőket. A néni-párt 
azonban megfelebbezte az iskolaszék határozatát a megyei 
közigazgatási bizottsághoz, a mely a minap kimondotta, 

hogy mivel a nagysád szó: először rosz képzésű szó; 
másodszor gyermekek szájába egyáltalán nem való és 
teljesen szokatlan ; harmadszor bizalmat épen nem ébreszt; 
negyedszer első sorban a nevelőhatás fejlesztésére hiva-
tott polgári iskolai oktatásnak és nevelésnek családias 
színét teljesen elveszi: a tanítónéni, illetőleg a keresztnév 
után következő néni cím illeti meg hivatalosan a tanító-
nőt. A közigazgatási bizottság eme határozatába azon-
ban a nagysád-párt nem nyugodott bele, hanem meg-
felebbezte a kultuszmininiszferhez. 

EGYESÜLET. 

A Budapest i Belmissz ió i Értekez let november 
13-án, este félhét órakor a Lónyay-utcai főgimnázium 
nagytermében tartja november havi ülését, melyen dr. Ber-
náth István lapszerkesztő és egyháztanácsos tart előadást. 
Az előadás tárgya: a keresztyénség és a szocialzmus. Az 
ülés nyilvános, vendégek szívesen láttatnak. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület választmá-
nya f. hó 9-én, este 8 órakor a ref. theol. nagytermében 
ülést fog tartani, a melynek tárgya a közgyűlés előké-
szítése lesz. A választmány tagjait ez úton is felhívjuk 
a megjelenésre. 

A Lorántffy Zsuzsánna egyesü le t legutóbb tartott 
választmányi ülésén fontos határozatokat hozott. Elhatá-
rozta, hogy az egyesületnek ajándékozott és az egyesület 
tagjai által készített dísztárgyakat sorsjegyek útján érté-
kesíti. Még fontosabb határozata az, hogy diakonisszát 
állít be, a ki fölkeresi a szegényeket s fölkeresi a gazda-
gokat is, hogy az egyesületnek és a Krisztusnak megnyerje. 
Egyik előkészítő órán pedig a vasárnapi iskolák vezetői 
határozták el, hogy ezentúl bizonyos terv szerint halad-
nak, mely lehetővé tegye, hogy a vasárnapi iskolások 
4—5 év alatt az egész bibliát megismerjék. Egyúttal a 
kijelölt részekre vonatkozó magyarázatoknak a »Keresz-
tyén Hiradó«-ban való közlése elhatároztatott. Az egye-
sület munkája különben halad előre. A legújabban tartott 
szeretet vendégség szépen ment végbe. Szilassy Aladár 
érdekes dolgokat mondott el a svájci keresztyénekről s 
buzdította a jelenvoltakat, hogy hitüket igyekezzenek a 
gyakorlati életben is érvényesíteni. Révay Jolán szépen 
énekelt. Vargha Ilona igen kedvesen szavalt, dr. Bálint 
Ernő, Frenreisz Pál és ifj. Ábrányi Emil urak pedig 
gyönyörű trió-t adtak elő. Végül Gergely Antal lelkész 
fejtette ki, hogy nem szabad büszkélkedni és tétlenül 
maradni azoknak, a kik igazán Krisztus bívei akarnak 
lenni. A legközelebbi szeretetvendégség november 18-án, este 
6 órakor lesz a ref. főgimnázium dísztermében (Lónyai-
utca 4/c. II. emelet), nagyon érdekes programmal. — 
Jegyek ára 1 frt. 

A protestáns országos árvaegylet Blahunka 
Ferencnek és nejének, kik az egyesület céljaira a mult 
évben végrendeletiieg 80 ezer frtot hagyományoztak s e 



tettökkel a protestáns árvaügy legnagyobb jóltevői közé 
emelkedtek, 1200 frt költséggel művészi kivitelű síremlé-
ket állított, mely Róna J. szobrász műve. Az emlékoszlop 
felső részén a Blahunka pár sikerült domborművű arc-
szobra látható, alján pedig egy imádkozó árvaleány élet-
nagyságú alakja, az intézet egyenruhájában. A szobor fel-
avatása október 31-én folyt le a kerepesi-úti temetőben, hol 
ez alkalommból megjelentek az árvaház növendékei, tanulói 
és választmányából Kovácsy Sándor elnök, Wagner Géza 
alelnök, Szőts Farkas tanügyi elnök, Bachát Dániel, Beli-
czay Béla, Horváth Sándor és Kovácsyné, Zsigmondyné, 
Domanovszkyné, Luxné választmányi tagok. Jelen volt az 
ünnepélyen a Blahunka-pár családja, fia, menye és uno-
kája is. Az árvák szép kétszólamú éneke után Horváth 
Sándor lelkész mondott lendületes alkalmi beszédet, mely-
ben a Blahunka-pár keresztyén humanizmusát és áldásos 
munkáját magasztalta, mely ércnél maradandóbb emlék. A 
hangulaos ünnepélyt az árvák újabb karéneke fejezte be. Itt 
említjük föl, hogy az egyesület választmánya a Blahunka-
alapítványra már az idén két árva és züllésnek kitett 
gyermeket vett föl, kiket neveltetés végett a rozsnyói 
árvaházban helyezett el. 

A budapest i ref. ifj. e g y l e t reformációi emlék-
ünnepét okt. 28-án este 7 órakor tartotta meg. Az ünne-
pély lefolyása a következő volt. A vegyeskar Kovács 
Lajos vezetése alatt elénekelte az »Erős vértanunk «-at, 
Bach gyönyörű letétében. Az ének után Forgács Gyula 
emelte buzgó imában Istenhez a közönség szívét, mire 
Gergely Antal lelkész mondott emlékbeszédet. A megúju-
lásról, a lelki megújulásról beszélt. Hangsúlyozta, hogy 
megjavulni, lelkünkben megujulni mi magunk nem tudunk. 
Ép úgy képtelen a megújulásra a család, a nemzet, az 
egyház önerejéből, mert az »Isten újít meg mindeneket* ; 
csak ő támaszthatja fel a halottat, csak ő adhatja vissza 
a betegnek egészségét, csak ő teheti a boldogtalant bol-
doggá, csak ő teheti és irgalmából, kegyelméből teszi is 
a gyarló embernek lelkét az örökélet hazájának polgárává, 
ha a gyarlóember megtér és igazán követi Krisztust. Az 
emlékbeszéd után Palócz Imre adta elő Sántha Károly 
gyönyörű költeményét: »Luther a wormsi birodalmi gyű-
lésen* ; Makay Lajos theologiai szenior pedig felolvasást 
tartott »A protestantizmus erősödése Budapesten« címen. 

A budapesti ref. theol. akad. ifj. önképzőköre, 
miként az előző években, úgy most is vidéken tartotta 
reformációi emlékünnepét, azon nemes célzattal, hogy 
a vidéki hívek szivében éleszsze, erősítse azon lelki 
kincsek iránti szeretetet, a melyet Isten segedelmével dicső 
reformátoraink szereztek meg. Két helyen: Duna- Vecsén 
és Ocsán rendeztek ünnepélyt az ifjúság kiküldöttei. — 
Vecsére hat theologus ment, kik közül d. e. Mészáros 
János III. é. tartott alkalmi beszédet. Délután pedig — a 
a rendes istentisztelet keretébe illesztve — a következőleg 
folyt le a nagy számban egybegyűlt közönség előtt az 
emlékünnepély. A 37. dics. 7. versének eléneklése után Kájel 
István III. é. imádkozott, ezután Kozma László III. é, szavalta 
el Gáspár István »Október 31.« című költeményét. Majd 

Forgács Gyula III. é. mondott emlékbeszédet, melyet 
Nyári Pál III. é. szavalata követett. Ezután az iskolás 
gyermekek elénekelték az »Erős várunk«-at ; Böszörményi 
Jenő I. é. pedig Kecskeméthy István »Jairus leánya* cimü 
költeményét adta elő. A szépen sikerült ünnepélyt Mé-
száros János III. é. imája és a XG. zsolt. eléneklése zárta 
be. — Nem hagyhatjuk említés nélkül a vecsei gyülekezet 
és presbitérium vendégszeretetét és ifjúságunk önképző-
köre iránt való jóindulatát sem, a mennyiben a persely-
pénzt, 15 frtot, annak pénztára javára kiutalványozták.— 
Ócsán délelőtt Gzucza János III. é. mondott alkalmi pré-
dikációt, délután pedig Megyercsy Béla II. éves tartott 
emlékbeszédet. Kontra Aladár theol. és Lászlófalvi Eördögh 
Árpád ügyvédjelölt egy párbeszédes, »Farel és Kálvin« 
című költeményt szavaltak el nagy hatással. Végül, miután 
a 137. dicséret 7. versét a közönség elénekelte, Csűrös 
István püspöki titkár mondott buzgó és ihletteljes imát. 

A reformáció emlékünnepe az iskolákban. A bu-
dapesti állami és községi iskolákba járó reform, és evang. 
gyermekek ünnepélyes istentiszteletekkel ülték meg a 
reformáció emléknapját. Az evangélikus gyermekeknek a 
deáktéri templomban tartott istentiszteletén Klaár Fülöp 
vallástanár mondott alkalmi beszédet; a közistentisztelet 
után pedig a konfirmált növendékek úr-asztalához járul-
tak. — A ref. gyermekek részére hat helyen volt isten-
tisztelet. A kálvintéri templomban Bocsor Lajos, Budán 
Haypál Benő és Fábián János, Zuglóban Péntek Ferencz, 
Kőbányán Török József, a Rózsa-utcában Tóth Sámuel, 
a Tűzoltó-utcában Kóhréh Endre végezték az istentisz-
teleteket. A Kálvin-téri templomban, az állami és köz-
ségi iskolás gyermekeken kivül jelen voltak a Ludovica-
akadémia ref. növendékei is; Budán pedig az istentiszte-
let után úrvacsora osztás is volt a konfirmált gyerme-
kek részére. 

A budapesti ref. főgimnázium ifjúsága szép 
ünnepély alakjában ünnepelte meg a reformáció emlék-
napját. Az ünnepélyen, a melyet az intézet dísztermében 
tartottak meg, a tanuló ifjúságon kivül szép közönség 
vett részt. Legelső sorban az ifjúsági énekkar énekelte 
el Luther hatalmas énekét, azután Csordás E. szavalta el 
Miklós Elemér VIII. oszt. tanuló szép költeményét. Ünnepi 
beszédet mondott Miklós Elemér; szavalt Szakáll Imre 
VIII. o. t . ; Bene Kálmán VIII. o. t. felolvasást tartott 
Kálvin hatásáról a genfiek erkölcsi életére; Kormos Tiva -
dar és Nemes Elemér VIII. o. tanulók »Farel és Kálvin* 
című hatásos párbeszédes költeményt adták elő. A szép 
és sikerült ünnepélyt az ifjúsági énekkar és dr. Vásárhe-
lyi József imája zárta be. 

A L u t h e r - t á r s a s á g XIII. közleménye, mely az 
1898. évről szóló kimerítő jelentést foglalja magában, a 
napokban jelent meg. A jelentést a szarvasi régi templomnak, 
a főgimnáziumnak és a milleniumiúj templomnak képe díszíti. 
A jelentés magában foglalja Zsilinszky Mihály közoktatás-
ügyi államtitkárnak és társ. elnöknek Sopronban, 1898. 
szept. 24-ikén tartott és akkoriban a sajtó által behatób-
ban is méltatott, valóban evang. szellemű szép elnöki 



megnyitóját; Bachát Dániel alelnöknek, a társaság céljáról 
szóló s Szarvason felolvasott alapos előadását és Mayer 
Endre eperjesi theol. tanárnak, a nőkérdésről szóló szép 
tanulmányát. Utóbbi tárgyalja a nőkérdést általában, 
majd az ev. egyháznak ahoz való állásfoglalását, az ev. 
nőt a család körében s végül annak szép hivatását az 
egyházban. Közli továbbá a jelentés a Luther-társaság 
soproni közgyűlésének jegyzőkönyvét s a szükebbkörü 
bizottságnak, Falvay Antal tollából eredő kimerítő jelen-
tését, a melyből megtudjuk, hogy ma a társaságnak van 
46 alapító és 429 rendes tagja. A társaságnak 1898. évi 
bevétele 14,410 frt 37 kr., kiadása 11,864 frt 40 kr. A 
tagdíjakkal való hátrálékok dolgában, a Prot. írod. Tár-
saság példájára, hasonlóan küzdeni kénytelen. Népiratkái-
ban ev. erő és hitbuzgóság lüktet. Masznyik Endre *Pál 
apostol élete és müvei« című művét 200 frttal segélyezte. 

GYA S Z R ÓVAT. 

f Comáromi László, Abauj-Tornamegve nyugal-
mazott. alispánja, az abauji ev. ref. egyházmegye két év-
tizeden át példás buzgósággal hivataloskodott gondnoka, 
a kassai ev. ref. egyház egyik oszlopa, a Komáromi Csip-
kés Györgytől származó Comáromi család utolsó férfitagja, 
rövid betegség után, 74 éves korában Liptó-Rásztokon, 
veje, Matuska Péter országgyűlési képviselő kastélyában, 
október hó 22-én elhunyt. Temetése, nagy részvét mellett 
először Rásztokon, azután Tornyos-Németiben, nagy részvét 
mellett ment végbe. Áldás emlékére. 

f Áchim Ádám, a szarvasi evang. egyház lelké-
sze, kiérdemült esperes, életének 70-ik, lelkipásztorkodá-
sának 40-ik, Szarvason működésének 28-ik évében, okt. 
hó 23-án elhunyt. Haláláról egyházközsége külön gyász-
jelentést adott ki. — Nyugodjék békével! 

f P u k á n s z k y Béla, a pozsonyi ág. hitv. evang. 
theol. akadémiai ny. r. tanára, okt. hó 30-án, hosszas 
betegeskedés után, életének 41-ik, tanárkodásának 16-dik 
évében elhunyt. — Temetése f. hó 1-én ment végbe. 
Addig is, míg i-óla érdeme szerint megemlékezhetünk: 
nyugodjék békével! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

* Az orosz kormány is kezd gondot fordítani a 
népnevelésre. Szándéka behozni a kötelező iskolázást. 
Erre nézve az első kísérletet a szentpétervári kormányzó-
ságban teszik meg. E tartományban a népiskolák száma 
835 s a tanköteleseké 76,000. Még 528 új iskolára van 
szükség. A két és félmérföldnél távolabb lakó gyermekek 
számára éjjeli szállásokról gondoskodnak. Ha a kísérlet 
beválik, az intézkedést egész európai Oroszországra ki-
terjesztik. (Cs.) 

A D A K O Z Á S . 

A dunamel léki egyház i ér tekez le t céljára az 
október 23-iki gyűlés alkalmával adakoztak: Cseh Ervin, 
Szilassy Aladár és Teleki József gróf 20—20 f r t ; Ádám 
András, Baksay Sándor és Puky Gyula 5—5 frt; dr. Vé-
csey Tamás, dr. Bernáth István és Balogh György 2—2 fr t ; 
dr. Kiss Áron, Koncz Imre, Szánthó János, Ádám Kál-
mán, Mészáros János, Petri Elek, H. Kiss Kálmán, Csekey 
István, Mády Lajos, Bocsor Lajos, Patonay Dezső, Köny-
ves Tóth Sámuel, Fábián János, Keresztesi Samu, Hay-
pál Benő, Keck Zsigmond, K. Nagy Sándor, Fejes Dániel, 
Victor János, Benkő István, Molnár Sándor, Dányi Gábor, 
Szőts Albert, Eötvös Sándor, Fábián Mihály, Szőts Far-
kas, Hamar István, Lévay Lajos, Kálmán Gyula, dr. Szi-
gethy Lehel, Ádám Gerzson, Tóth Gábor, Szathmáry 
Sándor, Benkó Imre, Fejes Sándor, Kontra Kálmán, Szabó 
Péter, Báthory Dániel 1—1 frt; Szűcs Endre 60 k r ; 
Fábián Dénes és Tantó János 50—50 kr. Összesen: 
120 frt 60 kr. — Szőts Farlcas értekezleti titkár. 

Egy dunamelléki lelkész árvalányának a ko-
lozsvári szeretet/lázban leendő neveltetésére adakoztak: 
Hegedűs Sándor 10 frt ; Tisza Kálmán, dr. Nagy Dezső, 
dr. Schneider Károly és Sárközy Aurél 5—5 f r t ; Kálosi 
József és dr. Kiss Ernő 3—3 fr t ; dr. Tóth Ferenc 2 frt 
és Bagosi Károly 1 frt. Összesen 39 frt. Erre a célra 
még néhány frt szükségeltetvén, bizalommal felkérem 
Lapunk olvasóit, hogy adományukat hozzám küldeni szí-
veskedjenek. Egyben arra is fölkérem Lapunk dunamel-
léki olvasóit, hogy egy 9—10 éves lelkészárvaleányt, a 
kit édes anyja nem képes neveltetni, szíveskedjenek ná-
lam e célból ajánlani. Budapest., 1899. október 31-én 
Szöts Farkas, értekezleti titkár. 

P á l y á z a t . 
A brassói ág. h. ev. magyar egyházmegye kötelé-

kébe tartozó Krizba ág. h. ev. egyházközség papi állo-
mására ezennel pályázat hirdettetik. 

Az állomás javadalma: a) lakás; b) készpénz: 945 frt; 
c) stólajövedelem mintegy 20 frt; á) szántók és kaszálók 
haszonélvezete, melyeknek értéke mintegy 3 frt o. é . ; 
16 méteröl fa. 

A pályázati kérvények kellően felszerelve alulírott 
főespereshez, folyó évi november hó 17-ikének esti 6 órá-
jáig benyújtandók. 

Kelt Brassóban, 1899. október hó 20-án. 
Az egyházmegyei elnökség: 

Molnár Viktor, Moór Gyula, 
felügyelő. főesperes. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
Szerkesztőség: 

I X . kerület, Kálvin-tér 7. szánt,, hová a kéziratok 
cimzendök. 

K i a d < f - h i v a t a l : 
Momyánszky Viktor kiinyvkeres'tcpdése (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. 
Előfizetési ára : 

Félévre : 4 frt 50 kr ; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára, 30 kr. 

Újabb leányinternátusok szervezése. 
A keresztyén nőnevelésnek sem elvi fon-

tosságá t sem gyakorlati hasznosságát nem szük-
séges hosszabban fejtegetni keresztyén olvasók 
előtt. E Lapnak, kivált korábbi évfolyamaiban, 
több izben és több oldalról kimutattuk, hogy 
a vallásosság alapját a család veti meg s hogy 
a család lelke a nő. A keresztyén lelkületű 
anyák a legsikeresebb vallás-erkölcsi alapneve-
lők. Tapasztalati tény, hegy evangéliumi kegyes-
ség ós tiszta erkölcs csak ott virágzik, a hol 
hitbuzgók ós szeretetben munkások a nők és 
az anyák. A hol ellenben hitközönyösek és 
könnyű erkölcsűek a nők, ott elsorvad a vallása, 
meglazul az erkölcsisége a családnak ós meg-
csökken az egyháziasság is. Vallási indifferen-
tizmus és erkölcsi fonákság harapózik el a tár-
sadalomban ; indifferentizmus, melynek mindegy, 
akár evangéliumi, akár római hitű a leendő 
férj vagy feleség, a születendő gyermek ós a 
család szelleme; erkölcsi fonákság, melynek nincs 
magasabbra vívó szenvedelme ; melynek nem sze-
retet, hanem önzés a törvénye ; mely erkölcsi 
sorvadást szül az élet minden viszonyában. 

Ezt a vallás-erkölcsi veszélyt régen fölis-
merték hazánkban a keresztyén egyházak ós az 
ellene való védekezést erélyesen megkezdték, 
mind a római, mind az evangéliumi táborban. 
Magyarországon soha annyi nőnevelő-intézetet 
nem alapítottak, mint az utolsó negyedszázad-
ban. A római egyháznak rohamosan megszapo-
rított intézetei mellett a reformátusoknak mis-
kolci, szatmári, debreceni, pápai és nagyváradi, az 
ág. evangélikusoknak rozsnyói, aszódi ós kőszegi, 
részint egészen új, részint átalakított leányinter-
nátusait hozom föl bizonyságul, nem említve az 
állam ós a községek által szervezett ós fen-
tartott nagyszámú felsőbb leányiskolákat, me-
lyek inkább az általános közművelődós szolgá-
latában állanak. E protestáns nőnevelő inté-

zetek csaknem kivétel nélkül mind az utóbbi 
két évtized alkotásai, melyeknek létrehozásában 
főrésze van annak a mind egyetemesebbé váló 
törekvésnek, mely a századvég vallás-erkölcsi 
hanyatlásával szemben a nők intenzivebb evan-
géliumi nevelése által igyekszik regenerálni a 
családi életet. 

A nőnevelésnek, sőt általában minden neve-
lésnek ezt az evangéliumi alapra helyezését 
Lapunk egy évtized óta sürgeti, hangoztatja, és 
nem is sikertelenül. Leányinternátusaink, mint 
fentebb említettük, az utolsó évtizedben örven-
detesen megszaporodtak. Sajátságos azonban az 
a jelenség, hogy bár az evangéliumi keresztyén 
nőnevelést itt a Dunamelléken hangoztattuk a 
legtöbbször, mégis az itteni és a Királyhágón-
túli egyházkerületünk nem szervezett még leány-
internátust. Jóval szegényebb egyházi vidékeken 
is meggyökerezett már a jó mag. Van leány-
internátusa Dunántúlnak, van és régóta van Tiszán-
innennek; ele a nagy és gazdag egyházakkal 
bővölködő Dunamellóknek mai napig sincs fel-
sőbb leányiskolája. Sőt a közönyösség móg a 
pesti egyház ama kis leányinternátusát is pusz-
tulni hagyta, melyet a hatvanas években Török 
Pál energiája teremtett s Kalocsa Róza vezetése 
alatt néhány évig fentartott. 

Ámde most legújabban Dunamelléken is, 
Erdélyben is mintha jobbra fordulna a közgon-
dolkozás. Az egyházias leánynevelés hiánya töb-
beket aggodalomba ejtett, egy-két ügybuzgó 
embert peclig áldozatra sorkalt. Munkácsy Sán-
dor, volt paksi lelkész és tolnai esperes, né-
hány évvel ezelőtt a dunamelléki egyházkerület-
nek, leányinternátus felállítására vógrendeletileg 
egy kis alapot hagyott, mely most már közel jár 
a tiz ezer frthoz. A szerény jövedelmű lelkész 
példáját követte egy jómódú fővárosi polgár, a 
római kath. vallású Baar János, a ki szintén 
leánynevelósi célra a budapesti református egy-
háznak oly tekintélyes alapot hagyott, hogy an-



nak értókét már is meghaladja a százezer frtot. 
Ezeket az alapokat tekintetbe véve, a leány-
nevelés kérdése Dunamelléken is megérett a 
valósításra. 

Az előkészületek a folyó évben két irány-
ban is megindultak. A budapesti egyház, dr. Da-
rányi Ignác elnöklete alatt egy tekintélyes bizott-
ságot szervezett, melynek az a hivatása, hogy a 
Baar-alapítvány felhasználására s a leányinternátus-
nak miként eszközlendő felállítására véleményes 
javaslatot készítsen. A dunamelléki egyházkerü-
let, a vértesaljai egyházmegyének, az egyházke-
rületi értekezlet által támogatott indítványára, 
Hegedűs Sándor egyházkerületi vil. főjegyző el-
nöklete alatt szintén küldött ki egy bizottságot 
(tagjai : dr. Vécsey Tamás, Szánthó János, Papp 
Károly és Szőts Farkas) s ezt ar ra utasította, 
hogy a budapesti Baar-bizottsággal a leányin-
ternátus ügyében tárgyaljon ós munkálatot ké-
szítsen. 

Hasonló mozgalom híre érkezett Erdélyből, 
hol a napokban tartott rendkívüli egyházkerületi 
közgyűlésen a Szász Domokos építette -»Szere-
tetháza z&l kapcsolatban, az igazgatótanács kez-
deményezésére leány-internátust akarnak szer-
vezni; erre a célra adományokat ós alapítványo-
kat gyűjtenek ( z első ezer frtot itt is egyik fa-
lusi lelkész ajánlotta föl) s az ügyet szintén egy 
előkészítő bizottságnak adták ki. 

Nagyon örülünk az ilyen egyházi mozgal-
maknak. Ez a zajtalan építés munkája ; az az 
intézményeket alkotó belső misszió, melyre mi 
évek óta buzdítunk ós törekszünk. Az ilyen al-
kotások építik igazán az anyaszentegyházat, mely-
nek belső berendezése nálunk oly szegényes ós 
egyoldalú. 

A kiküldött bizottságok előkészítő munká-
jának privát javaslatokkal nem akarok elébe 
vágni. Csupán csak egy pár vezérlő gondolatot 
kívánok előre fölvetni. 

Egyik, hogy az előkészítés, gyűjtés és tár-
sadalmi népszerűsítés munkájába igyekezzenek 
bevonni a kiküldött bizottságok a nőket, s leg-
közelebbről a Lorántffy-egyesület, a Nagypénteki 
Társaság ós más református szellemű nőegyesü-
let hangadó tagjait, valamint társadalmunk más 
előkelő hölgyeit is. Ezt azért javaslom, mert a 
tervezett leányinternátus első sorban a nőknek 
válik javára ; vonjuk hát be a nőket a megindí-
tandó mozgalomba, mert a nőkért a nőkkel le-
het legsikeresebben dolgozni. 

Másik vezérelvül azt tar tsuk szem előtt, 
hogy vidéki városi egyházainkat ki ne hagyjuk 
a számításból. Ám kisértsük meg a budapesti 
egyházközségi ós a dunamelléki egyházkerületi 
bizottság kooperációját s legyünk rajta, hogy ha 

lehetséges, egyesített erővel egy erős intézetet 
állítsunk; de ne feledkezzünk meg arról se, hogy 
a művelt középosztály szerényebb igényeinek 
sokkal megfelelőbben lehet szervezni a leány-
nevelést pl. Kecskeméten, Nagy-Kőrösön, Hala-
son vagy Kunszentmiklóson, mint a sokszorosan 
drágább Budapesten. 

No de nem akarok az egyazon célra, de 
két külön testület részéről kiküldött bizottságok-
nak semmi tekintetben elébe vágni ; csak ar ra 
kérem a bizottsági t agoka t : gondolkozzanak a 
kérdésről, tanulmányozzák annak mind szerve-
zeti ós pénzügyi, mind pedagógiai ós vallás-
erkölcsi oldalát, mert csak ezzel a bölcs körül-
tekintéssel lehet a fontos intézményt közmeg-
nyugvásra megalkotni. A nagy közönség peclig 
szintén tegye meg a magáét ; propagálja az esz-
mét, gyűjtsön az ügynek elvbarátokat ós toborz-
zon áldozatkész Maecenásokat. A protestantizmus 
demokrat ikus szellemével nem vág össze az a 
nálunk is divatba jött rosz szokás : mindent csak 
fölülről várni. A protestantizmusban csak olyan 
eszmék ölthetnek egészséges testet s csak azok 
a tervek formálódnak életképes intézményekké, 
melyek közszükségből fakadnak s százak ós ezrek 
közreműködésével lépnek életbe. Ezért ha sokan 
és komolyan akarjuk, a leányinternátusok kér-
dése nálunk is üdvös megoldást nyer. Adja Isten, 
hogy minél előbb úgy legyen ! 

Sz. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

A gyöngetehetségűek iskolája. 
(Folytatás és vége.) 

De vájjon a népiskola céljainak megfelelő-e a tanítás 
methódusa, s a tanítók tisztában vannak-e feladatukkal 
és keblökben hordják-e a hivatás szent érzetét? Tisztelet 
a kivételeknek, de általában azt mondhatjuk, hogy nem. 
A tanítás ma, különösen a fővárosban csak száraz, aka-
démikus modorban való ismeretközlés, a mely nem számol 
sem a céllal, sem a gyermekek felfogó képességével. Nem 
mondom — igen sajnálatos volna, ha úgy volna — hogy 
a mai tanítók közt nincsenek, a kik hivatásos tanítók s 
a kik a tanítás methódusában is igazi pedagógusok és 
le tudnak ereszkedni a gyermeki lélekhez, hogy azt segítve 
ugyan, de mégis a maga erői által emeljék mind maga-
sabbra ; de általában véve, különösen pedig a fővárosban 
az a nagy baj, hogy a tanítók magokat középiskolai, jó 
ha nem akadémiai vagy épen egyetemi tanároknak tart-
ják, s elfeledkezve arról, hogy milyen értelmi erejű növen-
dékekkel van dolguk, olyan modorban s olyan methódussal 
tanítanak, a mely a gyermeki lélekre nézve felfoghatatlan, 
megemészthetetlen. — De még nagyobb baj az, hogy igen 
sok tanítóban nincs meg az igazi hivatás érzet; hogy 
lelkök nem gyönyörködik a gyermekek nevelésében, hanem 
pályájukat csak kenyérszerző hivatalnak tartják s csak 
arra törekesznek, hogy a tananyagot s a tankönyvet jól 



— roszul bemagoltatván: legalább külsőleg tisztességes 
vizsgát adhassanak. 

így állván a dolog, igen sok tanítónak derogálna 
levetnie a felhúzott kothurnust és leülnie növendékei 
mellé; s nem levén meg leikökben a hivatás igazi érzete, 
nehéz és fárasztó volna reájuk nézve bíbelődni a gyerme-
kekkel, hogy velők folyton foglalkozva s főként magokat 
a növendékeket foglalkoztatva, mintegy játszva, észrevét-
lenül lopják be leikökbe azokat, a mikre, tovább halad-
hatásuk céljából okvetlenül szükségök van. 

S mi ennek az eredménye? Az, hogy sem a tan-
anyag mennyiségével, sem a tanítás methódusával nem 
bírván megküzdeni a gyermek, — elmarad; szekundákat 
kap és megszületik a statisztika, a mely egy rakás gyere-
ket gyöngetehetségűnek és külön iskolába küldendőnek 
minősít. Gyöngetehetségűek-e e gyermekek mindannyian? 
Korántsem; hanem nagy részben a tananyag által elnyomott 
és a tanítók által nem megfelelő módszerrel tanított gyer-
mekek. 

Kell-e tehát külön iskola a gvengetehetségűek szá-
mára ? Az igazi gyöngetehetségűek: a hülyék számára 
igen ; de nem mindazoknak, a kiket a hivatalos statisztika 
ilyeneknek minősít. Az ez által kimutatott gyermekeknek 
igen nagy része a családi nevelés és gondviselés hiánya 
miatt rosz tanuló; másik jó része nem képes megemész-
teni az elébe adott túlsók anyagot, részint azért, mert az 
önmagában véve is sok egy fejlődő gyermeki léleknek, 
részint pedig, mert a tanítás módszere helytelen, — és 
csak igen csekély azoknak a száma, a kik valóban gyönge 
tehetségüek és külön tanításra szorulnak. 

Ezek után csak arról kell még szólanom, hogy mik 
volnának igazi orvosszerei a népiskolai tanítás sikerte-
lenségének ? Az orvosszereknek olyanoknak kell lenniök, 
hogy megszüntessék azokat a bajokat, a melyekről fen-
tebb szóltam s a melyek a tanítást sok tekintetben ered-
ménytelenekké teszik. 

Legelső sorban a családi nevelés és gondviselés hiá-
nyát kellene megszüntetni. Ennek a kérdésnek az az 
oldala, a mely a szociális helyzettel és a megélhetési vi-
szonyokkal függ össze: a város elöljáróságának és az 
államnak a hatáskörébe tartozik, s erre nézve csak azt 
mondhatjuk, hogy minél több ideje jut a szülőknek arra, 
hogy gyermekeikkel együtt legyenek és azokkal foglalkoz-
zanak, annál kevesebb lesz a csavargó, megromlott gyer-
mekeknek és ebből folyólag a rosz tanulóknak a száma is. 

De a szociális helyzeten és a megélhetési viszonyo-
kon vaió könnyítés, még nem orvosolja teljesen a bajt. 
Ahoz még az is szükséges, hogy a szülők magok is meg-
értsék és betölteni igyekezzenek szülői hivatásukat. A 
míg a szülők magok meg nem értik, hogy nekik szent köte-
lességük gyermekeiket jóra, szépre, nemesre is nevelni s 
hogy az iskola, a mely e nagy munkát megkönnyíti reá-
juk nézve, megkívánja azt is, hogy ők magok is közre-
munkáljanak a cél elérésére, az által, hogy gyermekeik-
nek nemcsak időt adnak a tanulásra, hanem serkentik is 
arra őket: — addig mindig lesznek rosz tanulók. Fel 
kell tehát világosítani a szülőket kötelességeik felől. Ezt 
munkálni lehetne népszerű felolvasások által. — de fő-
ként az által, ha az egyházak intenzívebb lelki gondo-
zásban részesítenék a szülőket s a vallásos érzések ápo-
lása mellett gyökereztetnék meg leikökben gyermekeik 
szeretetét és szülői hivatásuk keresztyéni öntudatát. Ha 
ez él a lelkekben, akkor gondosabbá válik a családi 
nevelés, s annak hatása alatt kevesebb lesz a rosz tanulók 
száma is. 

Rosz tanuló maradni fog így is, de azoknak legna-
gyobb része olyanokból fog állani, a kik már nemcsak 

tanulásukban, hanem erkölcsükben is roszak. Az ilyenek 
nemcsak a tanítás sikerét gátolják, hanem erkölcsi tekin-
tetben is mételyezőleg hatnak; ezeket tehát el kell távo-
lítani és javító intézetbe adni. 

A szülők és az erkölcsileg megromlott gyermekek 
után a javítás munkájának az iskolákra és a tanítókra 
kell következnie. Vissza kell adni a népiskolát eredeti 
hivatásának és vissza kell abba vinni a gyermektanítás 
és nevelés igazi methódusát. Redukálni kell a tananya-
got s csak annyit hagyni meg belőle, a mennyit egy nor-
mális gyermeki lélek felfoghat és feldolgozván, magáévá 
tehet. El kell hagyni belőle minden felesleges terhet és 
másfelől gondoskodni arról, hogy a mi valóban szükséges, 
az olyan methódussal taníttassék, a mely a gyermeki, 
fejlődő léleknek megfelel s a mely nem megterheli, ha-
nem tervszerűleg, a lelki fejlődés általános törvényeinek 
megfelelőleg vezérli és segíti a gyermeket arra, hogy 
erőinek felhasználásával önmaga haladjon többről-többre, 
jobbról-jobbra. 

De mivel a leghelyesebb tananyag-beosztás és elren-
dezés sem ér semmit a nélkül, hogy a tanító azt terv-
szerűleg, a helyes módszerrel s mindenek felett a gyer-
mekek szeretetével és hivatása öntudatával és nemes 
ambíciójával is ne igyekeznék feldolgoztatni: meg kellene 
értetni a tanítókkal is azt, hogy mi a népiskolai tanítás 
valódi célja, helyes methódusa s mi magának a tanítónak 
a hivatása. Meg kellene értetni, hogy a tanítók sem nem 
közép-, sem nem felsőbb iskolai tanárok, hanem a gyer-
mekek tanítói és nevelői, a kiknek tehát úgy kell taní-
taniok, a hogy azt a gyermektanítás természete megkö-
veteli, s hogy nem a tudománynak magas légkörében kell 
csaponganiok az iskolában, hanem le kell szállniok a 
tanítványok értelmi színvonalára s azokkal, mint gyer-
mekekkel foglalkozva, s őket magokat foglalkoztatva, kell 
leiköket a saját erejök felhasználásával és fejlesztésével 
mind előbbre vinni és felebb emelni az ismeretek vi-
lágába. 

Ezek volnának a népiskolai tanítás sikertelenségé-
nek orvosszerei s nem a gyöngetehetségűek külön iskolái. 
Ne engedje azért a kultuszminiszter félrevezettetni magát, 
hanem Ő, a ki annyit meglátott már s annyin igyekezett 
s igyekezik segíteni, lássa meg a bajok emez igazi forrá-
sát is és törekedjék azokat elzárni, olyan eszközökkel, a 
melyek arra valóban alkalmasak, a nélkül, hogy egy ra-
kás gyermeket ok nélkül megbélyegeznének és egész éle-
tére megrontanának. 

Ssentmártoni. 

A debreceni ev, ref. főgimnázium. 
Egy kis körültekintés a Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése 

alkalmával. 

I 
Olvasván egyfelől e Lapok f. é. 41. számában azt 

a »megróvási kalandot*, melyet Szalay József nagybecs-
kereki ref. lelkész, az általa szerkesztett Keresztyén* c. 
lapban elkövetett mindazok ellenében, kik a századvégi 
küzdelmek közepette meglevő, sokféle ügyesbajos dolgai-
kat félretéve — Debrecenbe, a Prot. Irod. Társaság köz-
gyűlésére, az ő engedelmének kikérése nélkül, bátrak voltak 
megjelenni, s ott, amaz országos eseménynyé nőtt köz-
gyűlés alkalmából, kiki a maga tálentumának vagy hajla-
mának mértéke és idejének beosztása szerint egyben-másbau 
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hasznos tapasztalatokat, üdvös tanulságokat, nagyobb ember-
ismeretet s általában szélesebb látókört szerezhetett. Más-
felől megemlékezvén ama, talán nem épen »tiszta forrás-
ból* eredett közleményre, mely a Debr. Protestáns Lap 
f . é. 27. (jul. 1.) számában, s utána akkortájt a napi — 
sőt a vidéki lapokban is megjelent, s mely a debreceni 
ref. főgimnáziumban a mult év végén lefolyt érettségi 
vizsgálatnak egyoldalú feltüntetésével nagy mértékben 
befolyt arra, hogy a »kálvinista Rómának* ez az Ősi 
büszkesége az avatatlanok előtt kétes szinben, vezetősége 
pedig a sorok között ok nélkül meghurcolva legyen ; ezen, 
a személyi térről tárgyi természetre visszavitt két oknál 
fogva indítva éreztem magamat, hogy azokat a benyo-
másokat és tapasztalatokat, melyeket a Prot. Irod. Társa-
ság közgyűlésekor — a mennyire olyan rövid idő enged-
hette — a debreceni ev. ref. főgimnázium részletesebb 
szemügyre vételénél szereztem, egyenes őszinteséggel La-
punk útján közzétegyem. 

Elhatározásomnak kettős célja van : egyrészről, hogy 
a fentebbi hírforrásra alkalmazható legyen Phaedrusnak 
ide találó elmés igazsága: ignotos fállit, notis est derisui; 
másrészről, hogy egy, úgyszólván protestáns minta-gim-
náziumnak, közvetlen szemléleten alapuló megfigyelése s 
ennek eredménye ha a közjóra, nevezetesen hazai kul-
turánk előmozdítására némi haszonnal j á rha t : akkor 
tapasztalatainkat ne rejtsük véka alá, hanem magunk 
és mások okulására még a háztetőkről is hirdessük. Mert 
úgy teljesedik be rajtunk a görög bölcs mondása: »Ismerd 
meg magadat!*, ha minden lépten nyomon összehasonlí-
tásokat teszünk, mind magunkra, mind környezetünkre 
nézve. S ebből a szempontból úgy hiszem, hogy sokan, 
kik ott voltunk Debrecenben, méltán elmondhattuk Ver-
gilius-szal szabadon: »Mikor én balgán azt hittem, hogy 
»Róma« csak olyan város mint a miénk, akkor anyjá-
hoz mértem a gidát s törpével hasonlítottam össze az 
óriást . . . A hangzatos hattyűk között csak lúdnak lát-
szom s »Varius« és »Ginna« hoz nem érek én fel« 
(Ecl. I., IX.) 

Ezt az állítást akarom az alábbiak rendjén bebizo-
nyítani. Igaz, elismerem, hogy talán későre vettem fel 
tollamat. De jobb későn, mint soha! Másfelől, ha sietek: 
hogyan tudtam volna a mi Szalay keresztyén barátunkra 
reflektálni? — azt nem is említvén, hogy, ha a rendkívüli 
szives vendégszeretet közvetlen hatása alatt, az utóiz ide-
jében írok vala: esetleg a szubjektivitás vádját is könnyen 
magamra zúdítom. Ez a körülmény mentsen ki az időbeli 
távolságért. S ezzel »ad medias res« térhetek. 

1. Először is keressük fel az igazgatóságot,. Termé-
szetesen benn a kollégiumban, a hivatalos helyiségben. 
Egy előszobán keresztül egyszerű, tiszta, jól rendezett 
irodába jutunk, a hol — bárha nincsen pamlag, török-
divány, fauteuil, ruganyos törpe zsölye s más modern 
excentricus bútor-kiállítás (mint sok új gimnáziumnál) — 
jól találjuk magunkat. Mert az igazgató (Sinka Sándor) 
rokonszenves egyénisége, szives előzékenysége, fesztelen 
közeledése, az a barátságos magatartása, melynél fogva 

azt hiszszük, hogy ezt az embert régóta ismerjük, (holott 
most láttuk először) felejtetik a bútor-luxust és jól helyet 
foglalhatunk, akár az öregebb bőrszéken, akár az újabb 
nádszéken. Látva azt, hogy bennünket sem nem néz le, 
sem néz ki, megkérjük, hogy szíveskedjék a belső ügy-
kezelés felől egy kissé tájékozni. S ámbár diák-segítség 
vagy állandó alkalmazott mellett is sok az adminiszt-
rációja, készségesen áll »rendelkezésre*. Nincsenek elzárva 
előttünk a szekrények, nincsenek elrejtve a jegyzőköny-
vek, nincsenek eldugva a leltárak. Páratlan rend mind 
a már elintézett, mind az elintézésre váró iratok közt. 
Lim-lomot, poros avagy füstös aktát egyetlen egyet sem 
lá tha tunk; mindenik irat a maga évszáma, tárgya és betü-
lajstroma szerint a maga helyén, aként, hogy — a mint 
mondani szokás — sötétben is rá lehet akadni. 

Pedig ne felejtsük, hogy — a mint alább még érin-
tem — itt. egy főgimnáziummal voltaképen hármas főgim-
názium adminisztráltatik, a bennlakás és együttétkezés 
intézményei mellett az alapítványoknak és különféle más 
beneficiumoknak rengeteg számával. Az igazgatósági ren-
dezett irattáron kivül külön kezelés (Balogh Ferenc theol. 
tanár) alatt álló levéltár is van, mely szintén mintaszerű-
leg van rendezve. S a mi fő dolog: ott is, itt is a szép 
rend egészen tradición alapszik, a mennyiben mindenik 
utód, elődje érdemét elismervén, azt sem el nem hallgat-
hatja, sem a maga részére nem sajátítja ki, hanem a 
továbbfejlesztést ismeri maga iránti kötelességének. És 
csakugyan, ha az igazgatói iroda falán levő régebbi 
és újabbkori tanárkarok képeit szemléljük, az igazgató 
egyiknek és másiknak fontosabb életrajzi adatai kapcsán 
azonnal megmondja: ki melyik téren tett alkotásokat 
vagy hagyott nyomokat és így ki volt az igazgatás és a belső 
adminisztráció regenerátora. Ily alapon a mai fejlettebb 
álláspont mindenesetre a mostani igazgató érdeme, — ha 
ugyan ezzel szerénységét meg nem sértettem. 

2. Az igazgatósági irodákban megtudjuk — a mi 
mindenik gimnázium thermometerének fokmérője — a f. 
tanévre beiratkozott tanulói viszonylatot is. Ugyanis ve-
gyük ezt a főgimnáziumot két tagozatban : mint alsó és 
felső gimnáziumot. Az alsó tagozat mind a 4 osztálya 
párhuzamos. Viszont a felső tagozat mind a 4 osztálya 
görög tanfolyam és görög nélküli vagy ű. n. póttanfo-
lyamú. E szerint az idei tanulók lé tszáma: 

I. A. 70, B. 68 = 138, melyből: izraelita 1, róm. 
katb. 2. — II. A. 70, B. 61 — 131, melyből ágost. 3, 
r. kath. 1, izr. 1. — III. A. 61, B. 62 = 123, melyből 
ágost. 4, izr. 4. — IV. A. 46, B. 43 = 89, melyből 
ágost. 4, izr. 4. Összesen I—IV. osztályban = 481, mely-
ből ág. 11, r. kath. 3, izr. 10. — V. gör. tan. 48, pót. 
t. 22 — 70, melyből ág. 3, r. kath. 2, izr 5. — VI. 
gör. 50, pót. t. 18 = 68, melyből r. kath. 11, görög 
kel. 1, izr. 1. — VII. gör. 51, pót. t. 26 = 77, melyből 
r. kath. 5, izr. 5. — VIII. gör. t. 50. pót. t. 15 = 65. 
melyből r. kath. 3, g. kath. 1, izr. 5. Összesen V—VIII. 
osztályban 280, melyből ág. 3, r. kath. 21, g. kath. 1, 
gör. kel. 1, izr. 16. 



A két tagozat összes létszáma pedig 761, melyből 
ágost. 14, r. kath. 24, g. kath. 1, g. kel. 1, izr. 26. Vagyis, 
ha a 14 ágostait, mint protestánsokat a magunk fele-
kezetéhez számítjuk, akkor a 761 gimn. tanuló közt más 
fdekezetü csak 52 tanuló van, s ezen 52-nek is épen fele 
keresztyén és csak fele izraelita. 

Ebből megállapíthatjuk, hogy a debreceni főgimná-
zium, tanulóinak vallása tekintetében is, a hagyományos 
ös-lcálvinista vallású, magyar főgimnázium, melynek az 
idénre való népességét sem csökkentette az a körülmény, 
hogy a »Debr. Prot. Lap«-ban a mult tavasz óta egész 
nyáron keresztül cikksorozatok folytak a tanulóknak a 
vidéki főgimnáziumokba terelése végett. S ilyen létszám 
mellett fennebb bizton állíthattuk, hogy a debreceni főgim-
náziumban egu tanári kar három gimnáziumot tanít és 
így csaknem háromszoros munkát is végez, — minden 
külön remuneráció, sőt a nélkül, hogy a tanároknak 
a fizetése legalább is annyira rendezve volna, mint sok 
(főleg államsegélyes) kisebb vidéki gimnázium tanárkaráé. 
Pedig, hogy itt a tanárok miként oldják meg nehéz fel-
adataikat, menjünk tovább és az igazgatói iroda előszo-
bájából térjünk jobbra: a tanári, szohána. 

3. Ez a terem már első belépésre, illetve első körül-
nézésre is sejteti, vagy jobban mondva, elárulja, hogy a 
tanár az iskola lelke. Itt a falakon körös-körül kiszegezve 
vagy üveg alatti rámákban felaggatva láthatjuk mindazon 
alaki, módszeres és technikai formákat, melyek a helyes, 
egyöntetű tanmenetet, a tanárok összevágó működését 
és így végeredményben a sikeres eredményt a nevelés-
oktatás terén biztosítják. Itt. ebben a tanári szobában, 
láttam először egy gimnázium tanításmenetének úgy-
szólván gépészeti-műhelyét, a modern találmányok fel-
használásával és alkalmazásával. Itt ugyanis kifüggesztve 
láthatjuk minden egyes tanárnak tananyag beosztását 
vagy röviden szólva, a tanmenetet, hónapról-hónapra, sőt 
hétről-hétre, illetve napról-napra. Tehát : év elejétől év 
végéig bárki, minden nap megtudhatja: ki, melyik tanár, 
hol jár a szakmájában, hol tanít a tankönyvében. Eként 
egyik a másikát szemmel tartván, mint az óra kerék-
szerkezeténél egyik a másikba aképen vág bele, hogy az 
óra járása egyenletes: úgy itt is a- tanulók túlterhelése, 
másfelől a tananyag rendetlen feldolgozása elő nem for-
dulhat. Ezen tananyag-beosztások minden egyes osztály-
ban is ki vannak függesztve, hogy az egyes tanulók 
is tájékozva legyenek a feldolgozandó anyag meny-
nyisége s az elérendő cél tekintetéből. Sőt megenged az 
a tisztelt tanártársam, ha névleg is megnevezem Elek 
Lajos személyében, ki a vallás és latin nyelv tananyagát 
az ő osztályainak óráról-órára egész időszakra ki szokta 
dolgozni. Ezzel a többi tanárnak többé kevésbé részletes 
tanmenetét kisebbíteni egyáltalán nem akar tam; ellen-
kezőleg elismerem, hogy az egész főgimnázium tananyag-
beosztása és kivitele megfelel — hogy egy másik hason-
lattal éljek — egy hadjáratnak a minúciákig való előre 
kirajzolásához. S mi más egy-egy iskolai esztendő, mint 
egy-egy hadjárat, melyben az igazgatónak a hadvezéri 

s a tanároknak a táborkari s illetve főtiszti szolgálatot 
kell teljesíteni ? — A tananyagnak beosztás szerinti ke-
resztülvitelét az osztálykönyvek által az igazgató ellenőrzi. 

4. A tananyag beosztásával kapcsolatosan ugyan-
csak kifüggesztve láthatjuk a minden egyes tanár által 
az egyes osztályokban készítendő Írásbeli dolgozatok szá-
mát, idejét, szóval tervezetét, a mi ismét az egyes osz-
tályok órarendjével van szoros kapcsolatba hozva, aként, 
hogy egy osztályban, egy napon, egynél több írásbeli 
dolgozat elő nem fordulhat. 

5. Emlékezhetnek t. olvasóink, hogy Lapunkban 
már többször hangot adtunk ama viszszásságoknak, me-
lyek az iskolákban a különféle nyelvek tanításainál leg-
inkább abból származnak, hogy a hány nyelvtan és a 
hány nyelvtanár vagy nyelvtanító van : az egyes nyelv-
tani alakokra vagy meghatározásokra annyiféle elnevezés 
vagy műszó van használatban. Ebből származott s szár-
mazik a legtöbb nyelvtani fogalom-zavar s általában a 
nyelvtanítás terén a sikertelenség jó része is. Ezen az 
állapoton is segített a debreceni főgimnázium tanár-
kara, midőn a mult tanév márc. havában, alapos elő-
munkálatok után, megállapította a kollégium főgimnáziu-
mában használt nyelvtani műszók jegyzékét, melyet alkal-
mas, az egészet áttekinthető formában (egy ív szélessé-
gében) kinyomatott és az egyes osztályokban is, üveg 
alatti keretekben kifüggesztett. A műszóknak eme jegy-
zéke minden nyelvtanárra nézve általánosan kötelező nor-
mativum, a mitől legkevésbé is eltérni senkinek sem sza-
bad, — A kik ezen műszavi jegyzék iránt bővebben ér-
deklődnek, azoknak, mint nekem is. szívesen szolgál 
egy-egy példányt a fennebb nevezett igazgató úr, — közre 
lévén adva máskülönben a Debreceni Prot. Lap f. é. 12. 
számában is. 

6. Ne távozzunk addig a tanári szobából, míg meg 
nem említjük, hogy az Írásbeli dolgozatok szekrényein, 
továbbá a tanari szakkönyvtáron kivül itt láthatjuk al-
kalmas tartókon a különféle térképeket henger alakjaik-
ban, számozva és külzeteiken is megnevezve. S így akár-
melyik tanárnak a melyik térképre s az ezzel kapcsolatos 
szemléltető eszközre szüksége van : ott a tanári szobában, 
nyitva és kéznél kapja s nem kell ezért vagy azért szak-
tanártól avagy a szertári kezelőtől Pontius-Pilátusig ku-
nyorálni ! . . . 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
(Folyt, köv.) ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

T Á R C A . 

Régi énekeink. 
Ajánlva az egyetemes énekügyi bizottság figyelmébe. 

Azon cikksorozatok számát, melyek az ev. ref. egy-
ház énekeskönyvének megújítását célzó munkálat alkal-
mából a közel múltban egyházi lapjaink hasábjain napvilágot 
láttak, pár fontos egyházi irodalmi érdek hangsúlyozásá-
val kívánják szaporítani a jelen sorok, melyek közt a 



legfőbb az. hogy az új énekeskönyv egybeszerkesztése 
alkalmával nem szabad mellőzni régi, XVI. századból 
származó egyházi énekeinket. 

A magyar protestáns egyház megszilárdulásának és 
virágzó életfejlődésének volt időszaka hazánkban a XVI. 
század. E században szépen fejlődött és bőségesen gyümöl-
csözött a protestáns egyházi irodalom. Altalános volt a 
törekvés és a buzgalom a reformátorok, az irodalom mun-
kásai részéről a theologiai tudományok irodalmi ápolása 
körül. Dévay Biró Mátyás hittani munkái, — Szegedi Kis 
István Bázelben nyomatott nagy hittani műve (Theologiae 
sincerae Loci communes de deo et homine) s egyéb 
theologiai munkái, — Méliusz nagy számú dogmatikai, 
liturgiái, bibliafordítási, vitázó és történeti müvei, — 
Batizi Andrásnak a Keresztyéni tudománrul való könyvecs-
kéje, — Sztárai és Szegedi Gergely s egyebek egyház-
poetai munkássága: ez időszakbeli élénk egyházirodalmi 
munkásságról tanúskodnak. 

E nagynevű munkások nem csupán az egyházi 
irodalmat gazdagították műveikkel: egyszersmind a világi 
irodalomnak is buzgó úttörői, művelői. A reformátorok 
sorában akad nem egy világhisztorikus (Benczédi Székely, 
Heltai), nyelvész (Dévay és Erdősi Sylvester). drámaíró 
(Sztárai). Műveikben mind magyar szellemben, a nép nyel-
vén irtak, s a nemzeti érzület és közfelfogás kifejezői. 
A magyar nemzeti irodalomtörténetben méltán neveztetik 
ez az időszak protestáns /cornak. 

Az általános egyházi irodalmi állapotok vázolása 
mellett e századból a protestáns egyházi énekköltészeti 
termékekre kivártok reámutatni, melyek közül többet a 
a megújításra váró énekeskönyvbe okvetlen felveendőnek 
tartok. Az egyházi énekköltészet legjelesebb munkásai a 
XVI. századból: Sztárai, Szegedi Kis István, Szegedi Ger-
gely debreceni prédikátor, Batizi András, Szkhárosi Hor-
váth András és más kisebb jelentőségű nevek. Az aka-
démia kiadásában, Szilády Áron tudós irodalomhisztorikus 
szerkesztése alatt megjelent Régi Magyar Költők Tárá-
nak eddig kiadott hat kötete felöleli s bemutatja ez írók 
költői munkásságát. 

Nem célom ezúttal egyenként foglalkozni egyház-
poetai munkásságukkal, legfeljebb csak utalok értéke-
sebb költői termékeikre. Sztárai Mihály 17 zsoltárja, 
könyörgő és poenitentiális éneke, 3 karácsonyi éneke (L. 
Régi Magyar Költők Tára V. köt. 73—262 1.) közt nem 
egy akadna, mely értékét tekintve megállaná helyét a 
mai énekek közt. Becsén kívül a nagy reformátor iránti 
tisztelet, tradícióink becsülése nyilatkoznék meg énekei-
nek felújításában. Költői külalak szempontjából is mily 
könnyen folyó, csinos Sztárai verselése ! Költeményeiben 
nyelvezete egyszerű, népies, bibliai zamatú ! 

E munkálatban, a régi énekek megszólaltatásánál 
természetesen munkatársadul kellene hívni zeneértöinket, 
a szakembereket, a magyar zenetörténet buvárlóit! Csak 
a Sztárai darabok dallamának megállapítása is nem cse-
kély zenetörténeti jártasságot követel. A nehézséget és 
fáradságot azonban e téren bőven kárpótolná a munká-

lat gazdag eredménye: mert bizonyára sok szép régi, 
eredeti magyar dallamnak juthatnánk birtokába, melyek 
növelnék az énekeskönyv dallambeli értékét. így p. o. a 
Régi Magyar Költők Tárában foglalt becses jegyzetek 
nyomán látjuk, hogy Sztárai XXIII. zsoltárának dallamá-
ban Nagy Bánkai Mátyásnak Hunyadi Jánosról 1560-ban 
irt históriája dallamát, XXIX. zsoltárban Németi Ferenc 
tokaji várkapitány emlékét nyernénk vissza, újítanánk fel; 
tehát tipikus magyar melódiákat. Sokszor hallottam, ol-
vastam a Szenczi Molnár-féle zsoltárok s egyházi éne-
keink fogyatékosságául legfőképen dallambeli idegenszerűsé-
göket emlegetni, hogy t. i. Goudimel Claudius idegen 
francia dallamait nem szereti meg soha, legfeljebb csak 
megszokja a magyar közönség stb. Ha ez így van, most 
kellene régi magyar protestáns melódiák átültetésével e 
bajon segíteni. Folyó év ápril 16-án, midőn Szegedi Ger-
gely reformátor életét és reformátori működését mutattam 
be felolvasásomban a kisújszállási közönség előtt, — Kál-
mán Farkas gyomai lelkész úr, a régi prot. énekek és 
dallamok buzgó búvára szíves volt kérésemre két XVI. 
századbeli prot. énekdarabot küldeni, melyek közül az 
egyik épen Sztárai dallam volt. Sztáraiét a felolvasás 
folyamán quartettben be is mutattuk, — s mindenki szép-
nek, áhítatot keltőnek találta azt. 

Szegedi Gergely énekirodalmi munkásságának becses 
termékét, Énekeskönyvét (Debrecen, 1569.) 1893-ban 
facsimil kiadásban újította meg a tudományos akadé-
mia. Az így beszerezhető énekeskönyv régi énekeinknek 
egyik legbecsesebb tára. Reformátoraink közül a legtöbb-
nek vannak abban énekeik; Sztárai, Szegedi Kis István, 
Méliusz Péter és Batizi szolgáltatták az anyagot Szegedi 
Gergelynek énekgyűjteményéhez (L. részletesebben Sz. G. 
és énekeskönyve c. tanulmányt Prot. Szemle f. évi. 6. 7. 
száma). Bizony kár volna egy Dévay és Méliusz énekei-
nek elhamvadni, nyomtalanul elenyészni! Ezek szépségét 
varázsoljuk azért a múltból vissza; ezekből is nyujtsunk 
a mai nemzedék számára! 

Elég kár, hogy a jelen század első évtizedében, 
énekeskönyvünk szerkesztése alkalmával mellőzték e régi 
magyar darabokat; pedig 1813. előtt Tiszántúl számára 
a Debrecenben, Margitai István által nyomatott énekes-
könyv (1778.) s »debreceni forma szerint« Wéber Simon 
által Pozsonyban és Komáromban a dunántúli és duna-
melléki gyülekezetek számára kiadott (1792.) énekeskönyv 
őrizte és használatban tartotta e régi énekek jó részét. 
Magának Szegedi Gergelynek 9 zsoltárja és 5 éneke közül 
több, kottázott dallamával együtt helyet talál abban. Pedig 
Szegedi darabjait nem kisebb tekintély, mint Szenczi 
Molnár Albert dicséri meg zsoltárai előszavában (Hern-
born, 1607.) »A zsoltárok nagy része meg van fordítva 
főemberek által, kik közül az én tetszésem szerént leg-
szebbek a Szegedi Gergelyé és Sztárai Mihályé*. 

Szegedi Kis István kevés számú énekei (L. R, M. 
K. T. VI. k. 3—14 1.) »A szentléleknek segítségül hívásá-
ról való dicsérete* mint a 73. dicséret futja pályáját 
énekeskönyvünkben. Bár gyülekezeteinkben dallama nehéz-



késségénél fogva nem igen használt, régi eredete, szer-
zőjeirántikegyeletbői kár volna mellőzni, vagy uj szövegbe 
öltöztetni, mint az az egyetemes énekügyi bizottság nagyt. 
elnökének felhívásában (Prot. Egyh. és Isk. Lap f. év. 
25. sz.) tervezve van. 

Batizi András két énekét énekeljük ma is, a 43. 
pünkösdi (»Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága«) 
és 172. ürvacsorai (».Jer dicsérjük az Istennek FiáU) 
dicséreteket. Ez utóbbit tetemes megcsonkítással; mert 
míg az eredeti 30 strófás, — énekeskönyvünk csak 8 vers-
szakot őriz belőle. Több példát találunk különben énekes-
könyvünkben ily csonkításokra! így a nagydobszai kódex 
és a Gönci-féle énekesek őrzik a 8. dicséret eredeti for-
máját. A 13 versszakos eredetiből elhagyattak a követ-
kező 8., 11., 13. versszakok. 

Vele vagyon istensége, 
Mondhatatlan nagy kegyelme, 
Jó volta, idvezítése, 
Mert mindezeknek ő vége. 

Kinek bemeneteliben, 
Az város lőn zöndiilésben, 
Zsidó gyermekek ékesen 
Üdvözlik Krisztust mentiben. 

Dicsó'ség utánna mennyben, 
Mi királyunknak eképen, 
Szentlélekkel egyetemben, 
Mostan és minden időben. 

A 26. húsvéti énekből egyik szebb, természeti voná-
sokkal átszőtt vers maradt ki. E strófa (az eredetiben a 
második) a csurgói kódexben így hangzik: 

És főidben minden gyökerek, 
Fáknak bimbói terjednek, 
Mezők megzöldülnek, 
Égi madarak örvendnek, 
Fákon vígan énekelnek, 
Szárnyakon repülnek. 
Mindenféle füvek illatozván gyönyörködtetnek, 
Dicséretre intnek. 

E régi énekek természetesen egész terjedelmükben 
volnának felveendők! 

Régi énekeskönyveinkből, az írott (kódexek) és 
nyomtatott énekeskönyvekből több régi éneket vettek át 
a szerkesztők az 1813. évben kiadott énekeskönyvünkbe, 
így Szegedi Gergely facsimil kiadású énekeskönyvében 
megtaláljuk a 36., 43., 72., 141., 157., 172., számú di-
cséreteket. 

Gönczi György a XVI. század végén és a következő 
század első évtizedeiben debreceni prédikátor és szuperinten-
dens énekeskönyvei közül (megjelentek 1592,, 1602., 1616., 
1620.) az utolsó, 1620. évi kiadás Kálmán Farkas lel-
kész ür szívességéből kezeim közé jutván (egyetlen ép pél-
dány ez, a másik ismert példány csonka, a pozsonyi r. 
kath. főgimn. könyvtáráé), ebben 25., 35., 36., 42., 43., 
65., 70., 71 , 72., 73 , 7 5 , 76., 145., 157., 172. számú 
énekeinkre találunk. Teljes tájékoztatást nyújt különben 

régi énekeinkre vonatkozólag Révész Imre : A Magyaror-
szági Ref. Egyház közönséges énekeskönyvéről (Debrecen, 
1866.) c. munkája és Szathmáry József tanulmánya: A 
ref. templomi énekeskönyv története. (Prot. Szeml. 1892. 
évfolyam.) Régi, százados használatú énekeink eredeti 
alakjokban meghagyandók volnának továbbra is! 

A régi irott énekeskönyvekben (kódexekben) gyönyör-
ködtetőleg tűnnek szemeinkbe az azokban nagy számban 
foglalt hymnusok, melyeknek bőséges száma a reformáció 
első századainak buzgó énekirodalmi tevékenységét igazolja. 
E régi énekeskönyvemlékeket is fel kellene keresni s azok 
szebb termékeit felelenevíteni, megszólaltatni! 

Több megszívlelendő gondolat s tervezet volt nyújtva 
csak a f. évben megjelent egyházi lapok, folyóiratok hasáb-
jain az uj énekeskönyv összeállítására vonatkozólag. A 
tradíció, a multak emlékeinek érdekét azonban nem igen 
láttam hangsúlyozva. Ezért óhajtottam jelen soraimban a 
régi századok énekirodalmi tevékenységére irányítani a 
figyelmet, cikkemet az egyetemes énekügyi bizottság figyel-
mébe ajánlván. Vajha meríthetnénk a mult századok 
vallásos buzgóságából és lelkesedéséből hitbeli erőt a 
jelenhez, hogy hosszas során az esztendők századainak 
hangzana e magyar haza területén, a híveket táplálva, 
gyönyörködtetve a református templomi éneklés! 

Kisújszállás. Barla Jenő. 

BELFÖLD. 
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület rendkívüli 

közgyűlése. 
Ez évben már harmadszor gyűlt egybe az erdélyi 

ev. ref. egyházkerület legfőbb hatósága. A tavaszkor rend-
kivülileg püspökválasztásra ; junius elején rendes gyűlésre 
s egyszersmind főjegyzőválasztásra és most novemb. 7-én 
az aktuális és tovább nem halasztható ügyek elintézésére. 
Összesen 128-an jelentek meg a tagok. Jelen voltak, töb-
bek közt, br. Bánff'y Dezső főgondnok elnöklete alat t : 
dr. Bartólt György püspök; gr. Báujfy György és báró 
Kemény Kálmán v. b. t. tanácsosok; Simó Lajos orsz. 
képviselő, Zeyk Dániel főispán — mint egyházkerületi 
főgondnokok; Barcsay Domokos és Barcsay (*ábor; 
Bethlen Pál főispán; br. Wesselényi Miklós, gr. ITass 
Béla, Zeyk Károly és József, Dósa Elek orsz. képviselő; 
Deési Zoltán alispán, Sándor József E. M. K. E. főtitkár 
és orsz. képviselő stb. Hegedűs Sándor miniszter meg-
jelenésében akadályozva lévén, 50 frtot küld a szeretetház 
javára ; Szacsvay Sándor 100 frtot, Bedö József ugyanily 
módon 5 frtot; gr. Künn Géza pedig betegséggel menti 
ki magát. 

Dr. Bartók György püspök emelkedett szellemű, 
szép imája után br. Bánffy Dezső, vázolván a mostani 
gyűlés célját és feladatát, a névsor felolvasásával a gyű-
lést megnyitottnak nyilvánítja s javaslatára segédjegyzőkül 
Bod Pétert, Bodor Gézát és Kovács Dénest hívja fel a 
közgyűlés. Az új képviselők igazolása után Bodor Géza, 
újonan választott kézdi egyházmegyei esperes teszi le 
az esküt. 

Több gondnoki kijelölés során, az igazgató-tanács 
javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy a kézdi egyház-



megyében dr. Bodor Ferencet nem jelöli, mert az espe-
resnek testvére lévén, köztük érdekeltségi viszony létezik. 
— Ezután az országos közalapból segélvzendő egyházak 
és lelkészek listája, az igazgató-tanács előterjesztése alapján 
változatlanul elfogadtatik. Mint szintén a tavaszi köz-
gyűlés határozatából, az egyházmegyéktől és a kollégiu-
moktól beérkezett vélemények alapján az az előterjesztése 
is, hogy — tekintettel a konventi segélyezésekre — a 
közgyűlések ezentúl nem május vagy juniusban, hanem 
november első felében tartassanak. 

Az egyházkerületi papi özvegy-árvagyámintézet sza-
bályzatának módosítása tárgyában, Barabás Samu eger-
begyi lelkész felszólalására a főtiszt, püspök úrtól adott 
felvilágosítás után — hogy t. i. a kerületi gyámintézet 
fentartása lehetetlen, mert az ezt tápláló források bedu-
gultak — a Menyhárt András esperes által beadott ki-
egészítéssel szintén az igazgató-tanács előterjesztése fogad-
tatott el, nevezetesen az 1896. év előtt elhalt lelkészek 
özvegy-árvái segélyeztetnek az eddiginél nagyobb mérv-
ben s majd valamikor a netán fenmaradó tőke az orsz. 
nyugdíjalaphoz csatoltatik. 

Erre Parády Kálmán terjeszti elő az igazgató-tanács 
véleményét a református leánynövendékeknek a ref. fele-
kezeti tanítóképző-intézetekbe magántanulókul leendő fel-
vétele ügyében. A javaslatot a közgyűlés elfogadja s a 
kerület a konvent útján a közokt. minisztert megkeresni 
határozta. 

Most következett a gyűlés legfontosabb és legérde-
kesebb tárgya: a szeretetház kérdése, mely széleskörű vi-
tát provokált. Erre nézve az igazgató-tanács a követke-
zőt javasolta: 

Mondja ki a főtiszteletű és méltóságos egyházkerü-
leti közgyűlés, hogy : 

1. Az igazgató-tanácsnak a szeretetház ügyében 
tett intézkedéseit tudomásul veszi és jóváhagyja. 

2. A szeretetházat leányinternátussal kapcsolatos 
lelkészi és tanári leány-árvaház alakjában kívánja fönn-
tartani. 

3. A lelkészi és tanári fiú-árvák gondozását is mun-
kakörébe veszi, s azokat tehetségüknek megfelelő ipari 
vagy tanulói pályán erkölcsi és anyagi támogatásban ré-
szesíti, a szeretetház felügyelő bizottsága útján. Az egyes 
kollégiumokban vagy más intézetekben való elhelyezés 
szabályozásának megállapítása végett a kollégiumok, a 
nagyenyedi tanítóképezde és a theol. fakultás vélemény-
adásra hivatnak föl. 

4. A 10-ik életévöket még el nem ért mindkét ne-
mű árvák, ezen életkorukig, ha szülei gondozásban nem 
részesülnek, a szeretetház felügyelő-bizottsága által lehe-
tőleg lelkészi és tanári családoknál helyezendők el. 

5. Azok az árvák, kik az országos gyám-, illetőleg 
nyugdíj-intézettől segélyt nyernek, mindaddig, míg a sze-
retetház gondozása alatt állanak, 50, illetve 75 frt gyám-
segélyöket a felügyelő bizottság kezeihez beszolgáltatni 
kötelesek. 

6. A szeretetház internátusában a kerületünkbeli 
ref. lelkészek és tanárok leányai évi 120 frtért nyerhet-
nek ellátást. 

7. A szeretetház alapjához minden kerületünkbeli lel-
kész, az 1896—55. számú ker. határozatban megállapított 
osztályozás szerint, 5, 4, 3, 2 frttal, minden tanár, mint 
az első osztályú lelkészek 5 frttal, minden egyházközség, 
fő- és középiskola annyiszor 2—2 frttal, a hány rendes 
lelkész, illetőleg rendes tanár működik kebelében, hozzá-
járulni köteles. A lelkészek fölhivatnak, hogy gyülekeze-
teikben ugyané célra, alkalmas időben gyűjtéseket eszkö-
zöljenek. Továbbá kerületünk elvárja egyházunk minden 

hívétől, hogy tehetségéhez képest alapítványnyal, állandó 
évi járulékkal, vagy egyszersmindenkori adománynyal já-
ruljon a nemes cél előmozdításához. 

8. A Baldácsy-alap jutalékának Yé része, mely ed-
dig a keiületi gyámintézet részére tőkésíttetett, 1899. jan. 
1-től a szeretetház szükségleteinek a fedezésére rendel-
tetik. 

9. Az egyházkerületi gyámintézetre 1899. jan. 1-től 
befizetett s hátralékos tagdíjak a Szeretetház alapjához, 
mint »az erdélyi ev. ref. lelkészek és egyházközségek 
alapítványa* átutaltatnak. 

10. A Szeretetház, a közalappal szemben fennálló 
tartozása után, 4°/0 kamat fizetésre köteleztetik. 

11. A Szeretetháznak a fenti elvek és rendelkezések 
figyelembevételével készítendő szervezeti javaslata egy 
kiküldendő bizottság által elkészíttetvén s véleményezés 
végett az egyházmegyékkel s kollégiumokkal közöltetvén, 
a jövő évi rendes kerületi közgyűlésre benyújtandó. 

12. A jövő évi egyházkerületi rendes közgyűlésig, 
ideiglenes felügyelő bizottság küldetik ki a Szeretetház 
ügyeinek vezetésére, oly módon, hogy e bizottságba, e 
kerületi közgyűlés által, az elnökön kivül 3 világi egyén, 
3 lelkész és 3 tanár választassék. 

Végül mondja ki a főt. egyházkerületi közgyűlés, 
hogy a Szeretetház kérdésében egyházkerületi véleményt 
kérő 1899. évi 77. számú konventi határozat alapján, 
fölír az egyetemes konventhez az igazgató-tanács által 
tett javaslat mellett. 

,A vitát itt is Barabás József egerbegyi lelkész nyit-
ja meg, a ki perhorreskálja a megadóztatást, ellenben 
közadakozás útján és önkéntesen jövő adományokból 
óhajtaná fedezni a kiadásokat. — Fogarasy Albert n.-
enyedi tanár szintén a kényszer adózás ellen nyilatko-
zik ; e helyett ő az egyház egyetemére apellálna. A 
tanárok úgyis túl vannak terhelve az áll. nyugdíjintézeti 
kötelezettség által; de meg a törvények is tiltják, hogy 
más hasonnemű intézetnek tagjai legyenek. A papok 
terheiről nem is beszél. Különben is elsőbbrendű szükség 
volna a papi nvudíj-intézet megalapítása. De meg nincs 
is kellőképen előkészítve a terv, mely egyáltalában nem 
felel meg a Szász Domokos-féle eredeti tervezetnek, melyet 
ha öt egyházkerület nem tudott megvalósítani, ez az egy 
még kevésbe lesz képes, főleg, mikor az alkotmányos 
alap is hiányzik úgy a megadóztatáshoz mint az alapít-
ványok e célra fordításához. Javasolja, hogy adja vissza 
a közgyűlés az igazgató-tanácsnak újabb átdolgozás 
végett, melynél a kiinduló pont egyetemes református 
leánynevelő intézet legyen. — Bartók György püspök 
hatásosan és szónoki erőtől duzzadó beszédben cáfolta 
rendre-rendre Fogarasy fejtegetéseit, reflektálván előbb 
Barabásra, mondván, hogy: akad egy pap a lelkészi kar-
ból, a ki tiltakozva jelenti, hogy nem fizetünk olyan do-
logért. mely a hátramaradt papi árvák sorsát érinti. — 
Fogarassy ellenében pedig tiltakozik, mintha az igazgató-
tanács nem alkotmányosan járt volna el. Ezután a sze-
retetház egész történetét vázolván kimutatja, hogy öt év 
óta eleinte csak papi fiú árvákról volt szó ; később a 
leány árvák előtt is hajlandók voltak az intézet ajtóit 
megnyitni; de ekkor meg azt látták be, hogy 12—18 éves 
korú fiú és leány növendékeket együttlakásra kényszeríteni 
pedagógiai abszurdum volna. S minthogy csak leányárva 
kevés van a kerületben (mintegy 35—40), így merült fel 
az az eszme, hogy a tanárok árvái is bevétessenek. S ha 
mindenik papnak vagy mindenik tanárnak nincs szük-
sége arra, szüksége van az egyházkerületnek, már csak 
a vallásos érzés ápolása céljából is, melyet főleg leány-
növendékeknél elhanyagolni nem lehet. Papok és tanárok 



kenyerüket és mindenüket ettői az egyháztól, a Kálvin 
egyházától vették : illő és méltányos, hogy ebből a ke-
nyérből legalább egy morzsát ugyanezek a papok és ta-
nárok visszaadjanak az egyházat szolgáló szeretetháznak! 

Sándor József a kérdés pénzügyi oldalait részletezi 
és mutatja ki számokban a szeretetház reális alapját, 
pozitiv vagyonát s kilátásba helyezett jövedelmeit. Csu-
dálkozik azon, hogy a kik annak idején lelkesedéssel sza-
vazták meg az árvaházat, most húzódoznak eme szere-
tetháztól, — mert fizetni kell. Ez a kérdés a protestáns 
leánynevelés égető kérdése. Most még a református papok 
és tanárok is idegen felekezetű intézetekbe és zárdákba 
adják leányaikat, a mi által elvész a protestáns öntudat; 
a fiúk pedig vegyes házasságok alkalmával reverzálisokat 
adnak. A református leánynevelő-intézetek ügyét tegyük 
a református nők kezébe. Hadd alkossák ők meg! Ő egy 
ilyen intézetre 1000 írttal járul és benyújtja a következő 
határozati javaslatot: 

»Mondja ki a közgyűlés, hogy a határozati javaslat 
intézkedéseit, ideiglenes jelleggel jóváhagyja és elfogadja, 
s ez alapon a lelkészi és tanári árvák gondozásának 
ügyét helyes mederbe terelve látja ; feltétlenül szükséges-
nek tartja azonban egy bennlakásos magasabb protestáns 
leánynevelő-intézet létrehozatalát, melynek keretében lesz 
a papi, tanári leányárvák intézeti nevelése s illetve elhe-
lyezése is véglegesen megoldva, s mert prot. leánynevelő 
intézet létesítése céljából az egyházkerület, a ref. nők bele-
vonásával egy nagyszabású gyűjtési akciót s esetleg köz-
megadóztatási eljárást is indít meg. E végből utasíttatik 
az igazgatótanács, s illetve a határozati javaslat 11-ik 
pontja értelmében kiküldendő bizottság, hogy javaslatát 
az egyházmegyék stb. megkérdezésével már a legköze-
lebbi rendes közgyűlésre ily értelemben dolgozza ki, meg-
jelölvén a költségvetést és az intézet egész létesítése és 
fentartási tervezetét«. 

Buday Elek a kántori árvákra is kiterjeszteni kivánná 
a szeretetházi intézményt. Mire Bartók püspök megjegyzi, 
hogy a tárgyaláskor róluk ugyan volt szó; de mivel ők 
mint csupán csak kántorok az egyházszervezetbe beékelve 
nincsenek: őket még most bevenni nem lehet; ellenben a 
kántortanítók, részint, mint községi, részint mint állami 
tanítók az illető-nyugdíj-kötelékhez tartoznak. 

Bod Károly székelyudvarhelyi tanár elhalasztási in-
dítványt ad be, melylyel szemben Váró Ferenc n.-enyedi 
tanár egy lendületes beszédben kifejti, hogy ő semmi-
nemű halasztásnak a kerületen nem barátja, noha a fel-
merült kételyeket és aggodalmakat jogosultaknak tartja, 
mert íme, eszmecseréket szültek. Utal a Ritoók Zsigmond 
cikksorozatára (Debr. fProt, Lapban), mely prot. leány-
nevelő intézet alapítását sürgeti egyházunk jól felfogott 
érdekéből, — évekkel ezelőtt megjósolván a most bekö-
vetkezett állapotokat. A kollégiumi alapítványokról külön-
böző időkben különböző felfogással intézkedtek. Pl. az 
EMKE-nek tett kollégiumi alapítványt az Igazgatótanács 
nem akceptálta, mert nem esett az egyház körébe a cél. 
De ennél a kérdésnél épen az egyház lebeg előttünk; 
tehát itt az alapítvány kérdéses nem lehet. A tanár 30 
évi szolgálat árán megvál az egyháztól; ő tehát a csekély 
áldozathozatal által az egyházhoz szeretné továbbra is 
fűzni a tanárt, a ki nálunk sehol másutt nem élvezhető 
jogokat s előnyöket gyakorol, a melyek fejében, ő szűk-
keblű nem akarván lenni, — örömmel szavaz a javaslatra. 

Miután még Gyárfás Albert bethleni lelkész és 
Balogh Károly kolozsvári tanár szintén hozzájárult e 
javaslathoz, míg Gyulai Demeter Kálmán a Bod javas-
latával együtt pártolja azt, és miután az indítványttevők 
zárószó-jogaikkal is éltek: az elnök által csoportosított 

kérdések szavazásra bocsáttatván, kitűnt, hogy az igazgató-
tanács javaslata, a Sándor József-féle indítványnyal, mint 
kiégészítő módosítással együtt, 8—9 szavazat hiján a nagy 
többségtől elfogadtatott. 

A délután 4 órakor folytatott ülésen a tárgysoro-
zat többi pontjai minden vita nélkül fogadtattak el. Ezek 
között legnevezetesebb az igazgató-tanács előterjesztése a 
theol. fakultás tanárkarának a theol. tanári nyugdíjinté-
zetre vonatkozó kérése tárgyában. Idevonatkozólag elfogad-
tatott Sándor József ama javaslata, hogy a jövő gyűlésen 
tegyen az igazgató-tanács jelentést a központi tisztviselők 
nyugdíjügyével együtt, — miután Pokoly József azt fejte-
gette, hogy akkor lesz az egyházkerület a theol. tanári 
nyugdíj-ügyben illetékes, ha a Konvent egy határozott 
álláspontot foglal el. 

Elfogadtatott az igazgató-tanács amaz előterjesztése 
is, melylyel a közgyűlés, a kolozs-kalotai egyházmegye 
kérésére elhatározta, hogy a konventet megkeresi a nyugal-
mazott lelkészek özvegy-árva gyámintézeti tagsági jogá-
nak elismerése végett. 

Említésre méltó az igazgató-tanácsnak, az egyházi 
adózási viszonyokat feltüntető kimutatások alapján készí-
tett és az egyházkerület által elfogadott amaz előterjesz-
tése is, hogy a teljesen elkészítendő kimutatás felterjesz-
tetik a Konventhez, hogy abból lássa meg: mely egyházak 
szorultak rá a sürgetőbb segélyre s illetőleg a tőke-
segélyezésekre. 

S miután még a zsombori gazdasági számadásokról 
és az 1900-ik évre beterjesztett költségvetésre kiküldött 
bizottságok helybenhagyó és megnyugtató jelentéseit fogadta 
el változatlanul a közgyűlés: egy felebbezési ügy végelinté-
zésével, az eredményes rendkívüli gyűlés, az elnökség 
éltetésével véget ért, — hogy kezdetét vegye az egyház-
kerületi papi értekezlet, melyről már megemlékezni más 
valakinek hagytam fel e Lapok terét, azzal a végső hozzá-
adással, hogy a délutáni közgyűlés elején Deák Lajos 
tanfelügyelő alkalmat vett, hogy a főtiszt, püspök úrnak 
köszönetet nyilvánítson legutóbbi főpásztori levélért s az 
ebben megnyilatkozott szellemért. Ézt az ovációt a köz-
gyűlés is lelkesen osztotta. 

Benke István. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi augusztus 

havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szlavon-
országok kivételével, auguszt. havában élve született: 56,236, 
halva: 1093; elhalt hét éven alul: 19,436; hét éven 
felül: 15,130; összesen: 34,566. Népszaporodás: 21,670. 
Házasság köttetett: 5496. Ebből vegyesházasság: 891 ; 
% - b a n : 1621. Tiszta ág. h. ev. házasság: 2 1 3 ; tiszta 
ev. ref. házasság: 376. 

Azon 91 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
12 esetben az apa, 8 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 4. Megegyezés nem léte-
sült 71 esetben. Azon 86 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 6 esetben az apa, 18 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 12. Megegyezés 
nem létesült 62 esetben. 

Azon 51 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
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ág. h. ev., a másik fél nem róm. kath., de más vallású, 
4 esetben létesült megegyezés, melyből mind a négy eset-
ben a más vallást fogják követni a gyermekek. Veszte-
ség: 4. Megegyezés nem létesült 47 esetben. Ezen ese-
tekben az ág. h. ev, vesztesége a gör.-kath. egyházzal 
szemben kettő, az izraelita hitfelekezettel szemben egy. 
Augusztus hóban egy ág. h. ev. vőlegény és két meny-
asszony kötött házasságot izraelita menyasszonynyal, illetve 
vőlegénynyel; megegyezés ez utóbbinál egy esetben léte-
sült, az izraelita hitfelekezet javára. 

Azon 142 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 27 eset-
ben az apa, 6 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 21. Megegyezés nem létesült 109 
esetben. Azon 142 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
16 esetben az apa, 33 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 17. Megegyezés nem léte-
sült 128 esetben. Azon 93 vegyesházasságból pedig, hol 
az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., de 
más vallású, 7 esetben létesült megegyezés, melyekből 
egy esetben a más, 6 esetben pedig az ev. ref. vallást 
fogják követni a gyermekek. Nyereség:5. Megegyezés nem 
létesült: 86 esetben. Ezen esetben az ev. ref. egyház 
nyeresége a gör.-kath. egyháztól három, az ág. h. ev. 
egyháztól kettő, az uniáriustó! egy; vesztesége a gör.-kath. 
egyházzal szemben egy. — Augusztus havában egy ev. 
ref. vőlegény kötött házasságot izraelita menyasszonynyal. 
Megegyezés nem létesült. Egy felekezeten kivüli vőle-
gény kötött házasságot ev. ref. menyasszony nyal ; meg-
egyezés ez esetben sem létesült. 

A róm. kath. egyház augusztus hóban, a két pro-
testáns egyháztól a fent jelzett hódításon kivül, a 212 nem 
evang. vagy ref., de más vallásával kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint veszteit 4 esetben, de részére 
16 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége 
tehát itt is: 12. Megegyezés nem létesült 192 esetben. 
Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben 3 ; az izraelita 
hitfelekezettel szemben egy; nyeresége pedig a gör.-keleti 
egyháztól 8, az unitáriustól 4, az izraelita hitfelekezettől 4. 
— Augusztus hóban 10 róm. kath. vőlegény és 15 meny-
asszony kötött házasságot izraelita menyasszonynyal, illetve 
vőlegénynyel; megegyezés az előbbinél egy, az utóbbinál 
3 esetben a róm. kath. egyház és egy esetben az izraelita 
hitfelekezet javára létesült. — Keresztyén és izraelita kö-
zött augusztus havában összesen 32 házasság köttetett. 
— Keresztyén (ev. ref.) és felekezetenkivüli között egy. 

Horvát-Szlavonországokban auguszt. havában össze-
sen: 653 házasság köttetett. — Ebből vegyesházasság: 
2 3 ; 0 /o"^ a n : — Tiszta róm. kath. házasság 471; 
gör.-keleti: 134; ág. b. ev. 7 ; ev ref. 0 ; izr. 17. — Két 
ág. h. ev. vallású vőlegény kötött házasságot római kath. 
menyasszonynyal; megegyezés mind a 2 esetben a róm. 
kath. egyház javára létesült. — Veszteség : 2. Egy ág. h. 
ev. vőlegény, ev. ref. menyasszony nyal ; megegyezés nem 
létesült.— Nyereség-veszteség: 0. — Egy róm. kath vőle-

gény és 2 menyasszony kötött házasságot ev. ref. meny-
asszonynyal, illetve vőlegénynyel; megegyezés az előbbinél 
nem, az utóbbinál mindkét esetben a róm. kath. egyház 
javára létesült. Veszteség: 2. — A róm. kath. egyház 15 
gör.-keleti vallásúval kötött vegyesházasságból egy esetben 
vesztett, 9 esetben nyert; nyeresége itt is 8. 

E szerint folyó évi augusztus havában az ág. h. 
ev. egyház vesztesége, a római katholikus egyházzal szem-
ben Magyarországon: 16 ; Horvát-Szlavonországokban : 2 ; 
összesen: 18. — Vesztesége más hitfelekezetekkel szem-
ben, Magyarországon : 4, Horvát-Szlavonországokban : vesz-
teség-nyeresége : 0. — összes vesztesége tehát augusztus 
havában: 22. — Az ev. ref. egyház vesztesége, a róm. 
katholikus egyházzal szemben Magyarországon: 38, Hor-
vát-Szlavonországokban: 2, öszszesen : 40. Nyeresége más 
hitfelekezetekkel szemben, Magyarországon : 5 ; Horvát-
Szlavonországokban nyereség-vesztesége: 0. Összes vesz-
tesége tehát augusztus havában: 35. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

A református egyházak szövetségének 
hetedik nagygyűlése. 

A református egyházaknak az egész világra kiterjedő 
szövetsége 1899. szeptember hó 27-ikétől október hó 6 áig 
tartotta hetedik nagygyűlését Washingtonban, az Egye-
sült-Államok szép fővárosában. 

Ennek a szövetségnek eszméjét 1870-ben dr. Mc-
Cosh, a Princeton-University elnöke pendítette meg, azon 
a nagygyűlésen, a melyet a presbiteriánus egyházak 
Philadelphiában tartottak. 1873-ban dr. Crosby Hatfield és 
Mc-Gosh kineveztettek,! hogy lépjenek levelezésbe ez 
ügyben a testvér egyházakkal, s már 1873. október 
havában gyűlést hirdetett ez a bizottság s e gyűlésen 
150 lelkész és világi küldött jelent meg, a kik tiz pres-
biteriánus és református egyházat képviseltek. Ekkor egy 
nagyobb bizottságot választottak, a mely szélesebb meder-
ben indította meg a munkálkodást. E bizottság buzgó 
munkálkodásának köszönhető az, hogy 1874-ben úgy az 
európai, mint az egyesült állomokbeli református és pres-
biteriánus egyházak küldöttségei gyűlést tartottak. Az 
európaiak november 13-án Edinburgban, az egyesült 
államokbeliek december 3-án New-Yorkban. Mind a két 
gyűlés abban állapodott meg, hogy a következő év május 
havában, Londonban, egy kongresszus tartassék. Ez a 
kongresszus meg is tartatott. 64 küldött jelent meg a 
kongresszuson, a kik 21 egyházat képviseltek. Itt alapít-
tatott meg az »Alliance of the Reformed Churches«, a 
mely ma 83 különböző elnevezésű presbiteriánus és refor-
mátus egyházat foglal magába, s kiterjed az egész világra 
s mintegy 22 millió lelket képvisel. 

Az első nagygyűlését 1877, julius 3-án tartotta 
Edinburgban; a másodikat Philadelphiában 1880-ban, a 
harmadikat 1884-ben Belfastban, Írországban, a negyedi-
ket 1888-ban Londonban, az ötödiket 1892-ben Torontó-
ban, Canadában, a hatodikat Glasgowban 1896-ban, s a 
hetediket 1899-ben Washingtonban. 

Ez utóbbi gyűlés szeptember hó 27-ikén kezdődött 



s október hó 6-án végződött. Mintegy 500 küldött jelent 
meg Angolországból, Skóciából, Canadából, az Egyesült-
Államokból, Afrikából, Ausztráliából. Hiányzottak a Közép-
Európában fekvő református egyházak küldöttei, a kik 
pedig az Európában tartott gyűléseket szép számban 
szokták látogatni. Ez volt az oka annak, hogy a gyűlésen 
más, mint angol szó nem is volt hallható. Jól esett volna 
látnunk, hogy a magyar ref. egyház egyeteme is küldött 
volna valakit e gyűlésre. E küldött nem jött volna 
idegenbe; testvéri szeretetünk egész melegségével fogad-
tuk volna. Erre talán lett volna is némi szükség, mert 
alkalom nyilt volna arra is, hogy ez a küldött vigye haza 
hirét annak, hogy mennyire haladunk s minő viszonyok 
között élünk! . . . Senki nem jött. Hiába, sok a baj, sok 
a gond még oda haza! Előre tudván ezt dr. Peters, — k i 
közvetlen hatóságunknak, az egyesült-államokbeli refor-
mátus egyház belmissziói bizottságának elnöke volt egész 
ez év május haváig—, csekélységemet kérte fel, hogy vala-
mit olvasnék fel a gyűlés előtt a magyar református egy-
házról. Én e megbizást elfogadtam, s így jutottam abba 
a szerencsés helyzetbe, hogy most mint szem- és fültanú 
irhatok e gyűlésről. 

A gyűlés helye a New-York avenuen levő presbi-
teriánus templom volt. hol a fentebb jelzett napon dr John 
De Witt, a princetoni egyetem nagy hirű professzora 
mondott beszédet I. Péter I. 23., alapján, a melyben erő-
sen kikelt az úgynevezett modern theologia kinövései 
ellen. A délutáni ülésen a tagok igazoltattak s a gyűlés 
megalakult, s miután dr. Radcliffe, a vendéglátó gyüleke-
zet lelkésze üdvözölte a gyűlést, dr. Lang, a glasgowi 
egyetem tanára tartotta meg nagyszabású elnöki meg-
nyitó beszédét. E beszédben arról szólt a tudós elnök: 
mi az állandó és fokozatosan változó a tanban és a pap-
ságban? A beszéd általában tetszett, habár némelyek nem 
voltak is megelégedve azzal, hogy a presbiterian elneve-
zést az elnök előtérbe emelte, a református név hátrá-
nyára. 

Az első nap estéjén fogadta az Egyesült-Államok 
elnöke a gyűlés tagjait a >Fehér Házban«. Gyermek 
álmaimnak vágya teljesült be ekkor. Szemtől szembe 
álltam e nagy nemzet legelső férfiával, ott a »Fehér 
Házban*, a mely oly csudálatos színekkel vonja be a föld-
rajzot tanuló gyermekek fantáziáját. Ilyen fogadtatást 
csak a világ leghatalmasabb köztársaságának polgár elnöke 
adhat; azt a szívélyességet., szereteteta koronák árnyéká-
ban, a koronás fők palotáiban nem lehet feltalálni. Dr. Rad-
cliffe mutatta be a Bingham generálisnak, a ki azután 
bemutatta az elnöknek a küldötteket. Mrs Mac Kinley, 
Mrs Hitchcock, Miss Mangaret Long és Miss Wilson társa-
ságában fogadta a gyűlés tagjait. A miniszteri hivatal-
nokok a közönség körében voltak. A második karzaton 
a »Marine Band« játszott az egész estély alatt. 

Másnap vette kezdetét a tulajdonképeni gyűlés, a 
mely 10 egész napon át tartott. Mit csinálhatnak ily 
hosszú idő alatt ? . . . Hiszen mi magyarok még egyetlen 
tudományos társaságunk gyűlésével is kész vagyunk har-
mad nap alatt. Pedig, ha az ember végig hallgat egy 
ilyen gyűlést, akkor látja be, hogy mily nagy szükség van 
arra, hogy az ilyen ritkábban ülésező szövetségek ne 
siessék el dolgaikat. . . E tíz napig tartó gyűlésnek tár-
gyai, felolvasásai s az ott elhangzott előadások olya-
nok voltak, hogy az összes protestáns világra irányító 
hatást gyakorolhatnak. A viták, a melyek a felolvasáso-
kat és előadásokat követték, oly magas színvonalon állot-
tak hogy valódi gyönyörűség volt ott ülni a hallgató-
ság sorában. Az egyház múltja, jelenlegi helyzete, munka-
köre, jövője, mind-mind tárgyalás alá kerültek itt. 

Azt hiszem, nem teszek vele rosz szolgálatot, ha a 
főbbeket a felolvasások közül felsorolom. Legalább azt 
meglátjuk ebből, hogy minő szellem lengette át ezt az 
egész gyűlést. 

Szeptember 28-án a tárgy »a presbiteri rendszer® 
volt s dr. Strickler, Richmondból, Virginia államból, annak 
»az íráson nyugvó tekintélyét« igazolta; Carruthers Vil-
mos, világi férfiú pedig Londonból »főjellemző tulajdon-
ságait « fejtegette. Ez nap délutánján a tárgy »a presbi-
teriánus és református egyházi hivatalnokok kötelességen 
volt s dr. Ross, New-Castleből, Angolországból szólt »a 
lelkészről*, dr. Pressby, South-Garolinából »a presbi-
terről«, Rev. Simpson, Edinburghból »a diakonról« szólott. 

Ez nap este került vita alá a gyűlés legérdekesebb 
tárgya : »A kálvinista befolyás a nemzeti élet alakulá-
sára «, a melyet dr. Salmond, Aberdeenből és dr. Roberts, 
a szövetség amerikai titkára, Philadelphiából, vezettek be. 
Szép tárgy s hatalmas előadók tették azt még vonzobbá 
s valóban tanulság teljessé. 

Szeptember 19-ike a külföldi hittérítés napja volt. 
E napon nem voltam jelen, mivel a Dewey tengernagy 
fogadására rendezett tengeri parádét néztük meg többed 
magunkkal. A jelentésekből azonban kitűnik, hogy mily 
óriási az a munka, a melyet a presbiteriánus és refor-
mátus egyházak kifejtenek abból a célból, hogy betöltsék 
Urunk, Idvezítőnk ama parancsát : »Elmenvén, tanítsatok 
minden népeket.* 

Október 2-kán dr. Beardslee tanár, Hollandiából, 
Michigan államból: »A jelenlegi apologetikus módszerek-
ről és irányokról* szólott. Rev. Stewart, Szent-Andrásból, 
Skóciából, ugyanekkor tartotta meg felolvasását, a mely-
nek tárgya: »A biblia és a jelenkori archaeologiai felfe-
dezések« volt. Mindkét felolvasást magas színvonalon álló 
vita követte. Délután, mielőtt meghallgatta volna a gyűlés 
a vasárnapi iskolázásról szóló előadásokat és előterjesztése-
ket, dr. Robson, Aberdeenből, tartotta meg felolvasását, 
a mely: »Az összehasonlító vallástan tanulmányozásának 
apologetikus értékéről* szólott. 

Október 3-kán, miután dr. Mathews, a szövetség 
nagynevű európai titkára s dr. Junkin szólottak a szövet-
ség megnagyobbításának módozatairól, dr. Guthire, Edin-
burghból, lépett a felolvasó asztalhoz s szólott: »A keresz-
tyén morálnak az üzletben való hasznáról.* Utána dr. Coe, 
New-Yorkból: »Az egyház és a szociális kérdések*-ről 
értekezett, s bátran kimondá: »A Krisztus szocializmusá-
nak meg kell testesülni minden élő emberben; minden 
embernek úgy kell cselekedni, mint testvéreknek; az egy-
ház eddig igen gyakran a gazdagok párt ján volt; az 
embereken való testi, anyagi és szellemi könnyebbítés 
legyen ideálja az összes keresztyén tevékenységnek.« 

Este a belmissziói munkálkodásról tettek jelentést 
az egyes bizottságok. 

Október 4-én kellemetlen incidens történt. Tudva-
levőleg voltak küldöttek e gyűlésen Transvaalból is, s 
vita tárgya lett, hogy tekintettel a mostani viszonyokra, 
szóljanak-e a transvaali küldöttek. Az incidens azzal záró-
dott be, hogy imádkoztunk a békesség fejedelméhez, hogy 
hárítsa el a fenyegető felhőket. Az angolországi küldöttek 
e kérdésben határozottan keresztyén ellenes magatartást 
tanúsítottak, a mennyiben a legélesebben kikeltek az ellen, 
hogy a transvaali küldött beszélhessen. Az amerikai és 
canadai küldöttek összetartottak. 

E napon, miután dr. Mashews és dr. Good beszá-
moltak az európai nemzeti egyházak munkálkodásáról 



s miután dr. Bannermann és dr. Paxton ismertették azt, 
hogy mit tesznek az angol és amerikai presbiteriánus 
egyházak Európában, következtek az egyes egyházakról 
szóló felolvasások. Dr. Katz, párisi lelkész, a francia re-
formátusok küzdelmeit ismertette; a valdens egyházak 
küldötte a valdensek munkálkodásáról szólott; csekély-
ségem pedig: »a magyar ref. egyház kormányzata és az 
egyesült-államokbeli ref. egyház missziói munkája a ma-
gyarok között* című munkát oivasta fel. Mind hármunkat 
tapssal üdvözöltek s munkámnak azt a részét fogadták 
tetszéssel, a hol a pátens elleni küzdelemről szóltam. 

Október 5-ikén a nemzetközi kérdések kerültek tár-
gyalás alá s Rev. Patterson olvasta fel »a választott bíró-
ságok a kéresztyénség világításában« című munkáját. 
Ugyanekkor tárgyalták a házasság és elválás kérdését. 
Este dr. Cunnigham és dr. Forrest tartottak érdekes fel-
olvasást. Amaz »a vasárnap megünneplése érdekében meg-
indult mozgalmakról* szólt; emez »az Úr vasárnapjának 
megünneplése a munka érdekében* cím alatt tartott ha-
talmas beszédet. 

Október 6-án a gyűlés bevégződött a szokásos szer-
tartások között. 

íme ezekben kívántam beszámolni a magyar pro-
testáns közönség előtt az »Alliance of Reformed-Churches« 
hetedik nagygyűléséről. Gondolom, hogy nem végeztem 
haszontalan munkát, hiszen a magyar ref. egyház is tagja 
e szövetségnek s így érdekli annak gyűlése. Én igaz, hogy 
nem mint a magyar ref. egyház küldötte jelentem ott 
meg, hanem mint a »Reformed Church in tbe United 
States* egyik magyar misszionáriusa. De magyar ref. 
egyházunk kormányzata foglalván el felolvasásomnak leg-
nagyobb részét, sokan üdvözöltek ügy, mint a magyar 
ref. egyház fiát, s az a taps, a mely a felolvasó asztalhoz 
léptemkor felhangzott, nem nekem az egyénnek, hanem 
a magyar református egyház egyetemének szólt; annak az 
egyháznak, a melynek fiai ma isolyhivek a rájok bízot-
takban, mint voltak hajdan. Én boldognak érzem magam, 
hogy egy porszemmel járulhattam a magyar ref. egyház 
dicsőségéhez, ismertetvén annak kormányzatát a legtekin-
télyesebb presbiteriánus és református testület előtt. 

Bridgeport. Kalassay Sándor. 

IRODALOM. 
** A magyarországi protestáns egyház törté-

nete. Irta Farkas József budapesti theol. tanár, a gim-
názium 8-dik osztálya számára. Kiadta a dunamelléki egy-
házkerület, 8-ad rétben 143 lap, II. kiadás, ára 80 kr., 
Budapest, Kókai Lajos bizománya. — Kipróbált, jóravaló 
tankönyv, melyet a tananyag gondos megválasztása, jó 
beosztása, élénk és könnyed előadása s evangéliumi ke-
resztyén szelleme közkedveltségüvé tettek a hazai pro-
testáns gimnáziumokban. Mostani 2-dik kiadása annyi-
ban különbözik az elsőtől, hogy a legújabb időben köz-
zétett egyháztörténeti adatokat is figyelembe veszi s a 
függelékben közölt egyházjogi ismereteket a legújabb 
zsinati és egyházpolitikai törvényekhez képest módosította. 
A könyvben előforduló kisebb tévedések (az egyházi és 
iskolai statisztikában) nem oly lényegesek, mint a mily 
hibás az az eljárása, hogy a római kath. egyházat a 

»római* jelző elhagyásával állandóan »katholikus«-nak 
nevezi s ezzel a mind hitelvi, mind egyházjogi szempont-
ból helytelen terminológiával az evangéliumi egyházakat 
az »una sancta catholica ecclesia«-ból hallgatólag, de 
következetesen kizárja. Már pedig nem csupán a római 
vagy pápás egyház, hanem az ev. ref. és ág. ev. egyház 
is katholikus egyház, a szónak mind hittani, mind egy-
házjogi, mind történeti értelmében. Lényeges hiba tehát, 
a művelt ifjúságot arra az ultramontán terminológiára 
tanítani és szoktatni, mely a »katholikus* jelzőt kizárólag a 
római egyház számára foglalja le. Igaz, hogy ebbe a 
hibába a napisajtó és a közbeszéd is már egészen bele-
csökönyösödött; de az iskolának és a protestáns tudo-
mánynak nem szabad a protestantizmus catholicitását egy 
rosz szokásnak ily könnyedén feláldozni. (F.J 

** A Protestáns Árvaházi Képes Naptár az 
1900-ik évre Kenessey Béla szerkesztésében megjelent. 
Naptári és Névtári részében a szokásos dolgokat (ezek 
között a Kis Bibliát is) öleli föl. Irodalmi része az idén 
változatos, gazdag és jól megválogatott, melyek mind-
annyian céltudatosan szolgálják az evangéliumi építés és 
termékenyítés nemes munkaját. Költeményeket közöl Sza-
bolcsica Mihály, Lampérth Géza, Sántha Károly, Tóth 
István, Vargha László, Jámbor Lajos, F. Varga Lajos 
Juhász Sándor versiróinktól. Elbeszélesekkel Lampérth Géza. 
Forgács Endre, S. Szabó József stb. gazdagították a nap-
tár tartalmát. Az életrajzok, korrajzok és leírások csinos 
képekkel vannak illusztrálva, melyek közül kiemeljük az 
Erzsébet királyné, Szász Domokos, Szentm. Radó Kálmán 
dr. Bartók György erdélyi püspök, Blahunka Ferenc (az 
árvaház nagy jóltevője), a jeruzsálemi űj ev. templom, a 
német császári pár, Bora Katalin, Szilágyi István (m. szi-
geti tanár), a régi debreceni diákok, a chicagói magyar 
ref. templom, Trencsén vára stb. cimü és tárgyú közle-
ményeket. S mindezek az érdekes olvasmányok élénken, 
magyarosan és népiesen vannak megírva, úgy hogy a 
legegyszerűbb ember is megérti s a művelt ember is 
élvezi. Ez magyarázza meg a Naptár nagy kelendőségét, 
mely évről-évre fokozódik és évenkint immár 25 ezer 
példányra emelkedett. Nagyon örvendetes ez a jelenség. 
A naptár valóságos protestáns népkönyv. Hiterősödés, 
vallásos buzgólkodás jár nyomdokain. És ezt jól tudja, 
mert közvetlenül tapasztalja, a lelkészi és tanári kar nagy 
része. Vajha az ország minden részében, a két prot. egy-
ház minden gyülekezetében oly buzgón terjesztenék e 
könyvet, mint Győrben és Orosházán (250 péld.), Ceglé-
den és Kassán (200 péld.), Körmenden, Karcagon, Török-
Szentmikóson, Szatmáron, Szeghalmon (100 péld.) stb., 
akkor más vallásos könyveinknek is nagyobb piaca s 
több vásárlója akadna; akkor a szociálista és pápista 
ponyva-irodalom nem mételyezne meg annyi jó magyar 
lelket széles e hazában. Rákapatni a népet jó vallásos 
művek olvasására: fontos ága ez ma a cura pastoralis-
nak és a belső missziónak. Vajha gyakorolnák mindazok, 
a kik erre hivatva vannak. — A Naptár Hornyánszky 
V. kiadása és 30 krért kapható. (F.) 



** A Magyar Könyvtár legújabb füzetei egyfelől 
a modern, másfelől a régi magyar irodalom munkáit teszik 
hozzáférhetőkké s az idegen irodalomból is jeles darabo-
kat nyújtanak. A modern magyar szépirodalomból Kóbor 
Tamástól közöl a fővárosi életből vett néhány nagyhatású 
elbeszélést, melyekben a jeles elbeszélő kiváló tulajdon-
ságai fényesen nyilatkoznak meg. Angyal Gábor jeles tör-
ténetírónk Bethlen Gábor életével gyarapítja a M. K. 
történeti monográfiáit, melyet a kiadócég számos képpel 
illusztráltatok. A régi magyar irodalomból Kazinczy Fe-
renc válogatott leveleit nyomatja le, melyeket Váczy János 
látott el bevezetéssel és magyarázattal. A külföldi iroda-
lomból ezúttal a dán Moeller M. 0 . Aranycsinálója van 
soron, melyet Szerdahelyi Sándor fordított s mely egyike 
az utóbbi évtizedek legérdekfeszítőbb utópiás regényeinek. 
Szerző nagyon érdekesen mondja el, hogy a regény hőse 
miként találja föl annak módját., hogyan lehet a legol-
csóbb anyagokból aranyat gyártani, s mily felfordulást 
idéz elő ez a találmány a gazdasági és társadalmi viszo-
nyokban. A Magyar Könyvtár ára füzetenként 15 k r , 
megrendelhető a kiadó Wodianer F. és fiai cégnél Buda-
pest, Andrássy-üt 21.) 

E G Y H Á Z . 

E g y h á z k e r ü l e t i f e lügye lővá lasz tás . A dunán-
túli ág. ev. egyházkerületi felügyelőségre, mely líadó 
Kálmán halálával megüresedett, e hó 1-én bontották föl 
a szavazatokat Pápán. Beérkezett összesen 309 érvényes 
szavazat; ebből esett: Ihász Lajosra 179, dr. Schreiner 
Károlyra 68, Károlyi Antalra 58, Györy Elekre és 
báró Solymossu Ödönre 4—4. — így 43 szótöbbséggel 
Ihász Lajos hathalmi nagybirtokos lett a dunántúli ág. 
ev. egyházkerület felügyelője. Az új felügyelő ünnepélyes 
beiktatása f. hó 29-én lesz Pápán. 

Lelkészválasztások. A zselic-Jcisfaludi ref. egyház 
(Dunántúl) Horváth Imre magyar-ladi lelkészt, — a 
somogyi-hatvani ref. egyház Seregély Dezső nagykanizsai 
missziói lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Nagylelkű hagyomány. Áchim Ádám szarvasi 
evang. lelkész, kinek haláláról lapunk mult heti számá-
ban emlékeztünk meg, nemes lelkű hagyományokkal tette 
nevét örökre áldott emlékezetűvé. Nagy vagyonának 
örököseivé a szarvasi és a kondorosi evang. egyházakat 
tette. Amaz mintegy 15,000, emez mintegy 100,000 frt 
értékű vagyont kap ez által. A kondorosi egyház azon 
kikötéssel kapta a nagy hagyományt, hogy köteles lesz 
díszes papi lakást építeni, a lelkészi fizetést 1600 frtra, 
a tanítókét 700 frtra fölemelni s rövid idő alatt új temp-
lomot emelni. 

Az erdélyi ev. ref. e g y h á z k e r ü l e t nov. 7-iki 
közgyűlésen |megválasztattak: 1. A görgényi egyházmegye 
főgondnokául Rozsnyai Ferenc. 2. A nagysajói egyház-
megye főgondnokául Fejérvári Jenő. 3. A marosi egy-

házmegye algondnoki állásán Péierfi Dénes. 4. A kézdi 
egyházmegye algondnokául Vajna István. 

Püspöki körút. Dr. Bartók György erd. püspök 
Kenes ey Béla főjegyző és Nagy Károly theol. tanár, 
társaságában a közgyűlés után Szilágymegyébe utazik 
a völcsöki ujonan épült templom felszentelésére. A püs-
pök ezt az utat arra is felhasználja, hogy néhány egyház-
községet személyesen megvizsgáljon. 

A svábhegyi református templom alapja javára 
dr. Moody András budapesti skót ref. lelkész által rende-
zett reformációi estély 300 frtot jövedelmezett. 

I S K O L A . 
• ' • J * 

írásbeli feladatok az 1900. évi lelkészi 
vizsgálatokra. 

I. A theologiai alapvizsgálatra. 
1. A fogság utáni próféták ismertetése, tekintettel 

a' fogság előtti prófétákra. 
2. A keresztyénség vallási, erkölcsi és kulturális 

fölénye a nem keresztyén vallások fölött. 
3. A XV. században keletkezett humanizmus ere-

dete, jellemzése és kiválóbb képviselői, felemlítésével a 
magyarországi humanistáknak is. 

II. Az I-sö lelkészi vizsgálatra. 
1. Egyházi szervezet az új-szövetségi iratokban, 

különös tekintettel a Cselekedetek könyvére és a pász-
tori levelekre. 

2. Drummond: Természeti törvény a szellemi vi-
lágban c. müvének bírálatos ismertetése. 

3. Pál és Jakab apostol tanítása a jó cselekedetekről. 

III. A II-dik lelkészi vizsgálatra. 
1. Adassék elő a canonica visitatio története kez-

dettől mostanig és mai szervezete a római kath. és ma-
gyar protestáns egyházban. 

2. A kápláni intézményről a magyar református 
egyházban. 

3. A XlX-ik század első felében tartott magyar 
országgyűlések vallásügyi tárgyalásai s az azokon hozott 
vallásügyi törvények. 

IV. Bibliamagyarázati textusok. 
I. Sámuel 1 8 : 1 - - 1 8 . v. Lukács 10 : 1—17. v. 
I. Krónikák 17: 1—15. v. > 24 : 49—53. v. 
Ezékiel 37 : 1—14. v. János 3 : 9—18. v. 
Zakariás 4 : 1—10. v. > 12? 20—23. v. 
Máté 18 : 1—6. v. Róm. 6 : 15—23. v. 
Márk 1 : 2 8 - 3 5 . v. I. Korint. 12: 12—28. v. 
Márk 10 : 17—32. v. Jakab 1: 5—8. v. 

I. János 5 : 13—21. v. 

V. Prédikáció textusok. 
Lukács 6 : 26. Lukács 19 : 41—44. — I. Korint. 

8 : 2—3. — Ézsaiás 48 : 5—7. 
Tájékozásul. Az Írásbeli dolgozatok, gondos kidől-



gozásban 1900. év május 15-ig küldendők be a theoló-
giai akadémia igazgatójához. Az indokolatlan késedelem-
mel beadott dolgozatok nem fogadhatók el és szerzőjük 
nem bocsátható szóbeli vizsgálatra. 

A tanári kar megállapodása szerint kiadta Budapest, 
1899. november 1-én 

Szőts Farkas, 
theol. igazgató. 

1789. sz. 
1899. 

Jóváhagyom és kihirdetésüket elrendelem 
Szász Károly, 

dunamelléki püspök. 

A tiszántúli ref. egyházkerület tanügyi bizott-
s á g a mult hó 26-án tartotta ülését Debrecenben, hogy 
az egyházkerületi gyűlésre felterjesztendő iskolai ügyeket 
előkészítse. A gyűlésen Dóczy Imre egyházkerületi közép-
iskolai felügyelő részletesen referált az iskolatátogatások 
alkalmával szerzett tapasztalatairól. Az általában elismerő 
jelentés felmutatta az egyes iskoláknál még feltűnő hiá-
nyokat, s a bizottság el is határozta, hogy azok eltüntetése 
végett felkéri a kerületi gyűlés útján az egyes fentartó 
testületeket. — Az új állami tantervhez képest, az állam-
segélyes gimnáziumok első osztályára nézve a bizottság 
megállapította a tankönyveket. Az érettségi vizsgálati sza-
bályzatot úgy^ módosították, hogy az írásbeli dolgozatok 
tételeit., a szaktanárok javaslatai alapján, a vizsg. bizott-
ság elnöke jelölje ki. Felkérik a kerületet, hogy a tanári 
eskü letételét minden új tanártól kívánja meg, s e végből 
egy hivatalos esküformát szerkesztessen. Megbízta a bizott-
ság Dóczy Imrét, hogy dolgozzon ki utasítást a gimn. 
igazgatók számára. Elfogadta a középiskolai felügyelő 
nyugdíj ügyére vonatkozó javavaslatot. A karcagi és a 
hajdú-nánási gimnáziumok államsegély szerződését párto-
lólag terjesztik fel a konventre. Elhatározták, hogy a kar-
cagi gimn. nyilvánossági jogának egyszer s mindenkorra 
megállapítását kérni fogják ; ugyancsak felterjesztést intéz-
tetnek a kerület által a kultuszminiszterhez a debreceni 
ref. tanítónőképezde 3-ik osztálya nyilvánossági jogának 
megadása iránt. 

A debreceni főiskola igazgató-tanácsának mult 
hó 27-én tartott ülésén meghallgatta a tanács a főgim-
náziumról és a tanítóképezdéről tett jelentéseket, továbbá 
a gazdasági albizottságnak a főiskola mult évi háztartá-
sáról szóló elszámolását. Dóczy Imre a főgimnáziumban 
végzett látogatásai eredményéről tett jelentést, a miből 
kitűnt, hogy a főiskola a mai kor követelményeinek ön-
erején nem képes megfelelni és elkerülhetetlenné kezd 
válni az államsegély kérése. Az iskolai törzskönyv és 
adattár szerkesztésével a tanács Balogh Ferencet bízta 
meg. Megtette az előkészítő lépéseket a főiskolai könyvtár 
kibővítése iránt. Ugyancsak intézkedett, hogy javaslatok 
készíttessenek az iskolai betegápolás és a köztisztaság 
dolgában is. 

A taní tók házának megnyi tása . A tanítók házát 
november 19-ik napján nyitják meg és avatják fel ünne-

pélyesen. A megnyitásra küldöttségileg hívják meg Wias-
sics Gyula közoktatásügyi minisztert is. 

Az uj középiskola i tanterv . A kultuszminisz-
tériumban e hó 2-án ankétet tartottak, hogy az új közép-
iskolai tanterv életbeléptetésének módozatait megállapítsák. 
Az ankéten, a miniszter képviseletében dr. Hóman Ottó 
elnökölt. Fináczy Ernő volt az előadó, a ki a tanterv 
életbeléptetésére nézve négy szempontot tart fontosnak. 
Első a tanulmányi szempont, második a tankönyvek szem-
pontja, a harmadik a miniszter intenciójának figyelembe 
vétele, a negyedik pedig a tantervek utasításai. E szem-
pontok figyelembevételével némi átmeneti intézkedések 
mellett (főleg a földrajz és történelem tanításának szem-
pontjából) lehetségesnek tartja, hogy az új tanterv a 
jövő tanévben a második, a harmadik és negyedik, az 
azután következőben pedig az V-ik és Vl-ik és végül a 
következőben a Vll-ik és VlII-ik osztályokban életbelép-
tettessék. A szükséges átmeneti intézkedések nem gátolják 
a tanulmányi eredményt. Beöthy Zsolt hozzájárult Fináczy 
javaslatához, de a magyarnyelv és történelemre vonatkozó-
tovább menne; főleg a reáliskolában a magyar tanítást 
az egész vonalon életbeléptetné. Heinrich Gusztáv nem 
ért egyet Fináczy tervével, minthogy azt az anyagot, a 
mely szükségképen átmeneti intézkedéseket kiván, nem 
lehet kicsinyelni, de főleg abból a szempontból sem, hogy 
az utasítások sem készültek el. Szerinte a jövő évben a 
második osztályban volna életbeléptetendő az új tanterv; 
a következő tanévben, amennyiben az utasítások elkészül-
tek, gyorsabb menetben is életbeléptethető. Hóman min. 
tanácsos kérdésére Beöthy Zsolt kijelentette, hogy van 
kilátás rá, hogy az utasítások a folyó tanév végéig elké-
szülnek. Erodi Béla főigazgató már előzőleg hosszasab-
ban tanulmányozta e kérdést és első pillanatra szintén 
Fináczy álláspontján volt. De később ellenkező meggyőző-
désre jutott, midőn a tankönyvek kérdése is felmerült 
előtte; főleg akkor, midőn látta azokat a tankönyveket, 
a melyek a jelenlegi első osztályok számára mintegy 
hevenyében készültek. Ő a fokozatos életbeléptetés híve, 
már csak azért is, hogy a tankönyvíróknak elegendő 
idejük legyen könyveik megírására, a mi a gyors életbe-
léptetésnél ki volna zárva. Az utasítások megjelenését 
föltétlenül bevárandónak tartja. Cherven Flóris a leghatá-
rozottabban a fokozatos életbeléptetésnek híve. Szerinte, 
átmeneti intézkedések a tanulmányi eredmény szempont-
jából nem előnyösek. Hoffmann József a tankönyvek 
szempontjából szintén a fokozatos életbeléptetésnek híve. 
Tankönyvirónak jó tankönyv írásra idő kell. Szólot-
tak még Wagner Alajos, Horti Jenő, Beke Manó, Szteré-
nyi Hugó, Brózik Károly, Matskdssy József, és Fiók 
Károly. Szó volt az értekezleten az érettségi vizsgálati 
latin dolgozatról is, s minden valószínűség szerint már a 
folyó tanév végén életbe lép az az újítás, hogy az érett-
ségi vizsgálati dolgozat latinból magyarra való fordítás 
lesz. Végül Hóman Ottó megköszönte a felszólalásokat 
és kijelentette, hogy az észrevételeket a miniszter döntése 
alá bocsájtja. 

Az egyetemi tanárok f izetésrendezése . A kultusz-
miniszter a jövő évi költségvetés keretében az egyetemi 
tanárok fizetésének rendezéséről is gondoskodik. A tan-
pénzrendezés óta ugyanis a tandíj egy részét a tanárok 
között tandíjkárpótlás és tandíjjutalék címén szétosztják. 
Ez a részesedés azonban egyes tanároknál nagyon egyen-
lőtlen volt, a mi számos panaszra és felszólalásra adott 
okot. E bajokat a mininiszter oly módon akarja orvosolni, 
hogy az egyetemen befolyó összes tandíjakat az állam-
pénztár venné át és a tandíjkárpótlás helyett a tanárok 
ötödéves korpótlekat 6Ü0 koronáról 800 koronára emelné, 



ama tanárok lakáspénzét pedig, kiknek a korpótlékok beszá-
mításával már 8400 korona a fizetésük, 400 koronával 
gyarapítaná. A tandíjjutalékot pedig oly módon szabá-
lyozná a miniszter, hogy a jogi és orvosi karon vala-
mennyi, a hittudományi karon 1, a bölcsészeti karon 
pedig 12 renndes tanár évi 3200 korona, a hittudományi 
kar proszéniorja és a bölcsészeti karnak a szolgálati sor-
rend szerint következő 12 tanára pedig 1600 kor. tandíj-
jutalékban részesülne. Az új rend behozatala érdekében 
a miniszter már megindította a tárgyalásokat és tervét 
a jövő évben meg fogja valósítani. A miniszter az 1900. évi 
költségvetésben tandíjkárpótlásokra és tandíjjutalékokra 
224,000 koronát irányozott elő. 

, .» -
E G Y E S Ü L E T . 

Sárospatakon a presbitérium egy ref. nőegyesület 
szervezését vette tervbe. Örvendünk rajta, s csak az az óhaj-
tásunk, hogy az egyesület ne valamely színtelen huma-
nitárius egyesület legyen, hanem egy valóságos keresztyén 
nőegyesület, a melyben a krisztusi szeretet él és mű-
ködik. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Sütő Lajos, magyar-szomajomi ref. lelkész, éle-

tének 46-ik évében, f. hó 3-án elhunyt. A szerencsétlen 
ember önmaga vetett véget életének. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A M. Prot. Irodalmi Társaság m. t. tagjait 

tisztelettel fölkérem, szíveskedjenek tudomásul 
venni, hogy a debreceni nagygyűlés Emlékkönyvé-
ben a hátralékos tagok kimutatása a folyó 1899. 
évre szól és az 1898. év sajtóhibából maradt a 
hátralék-jegyzékben. Egyúttal tisztelettel kérem a 
m. t. tagokat, hogy hátralékukat nálam sürgősen 
törleszteni szíveskedjenek. Budapest, 1899. novem-
ber hóban. B e n d l H e n r i k (IV.. Deáktér 4. sz.) a 
M. P. I. Társaság pénztárnoka. 

A róm. kath. autonómia huszonhetes bizottsá-
gának kisebbsége: Ugrón Gábor, dr. Gvőrffy Gyula, dr. Hor-
toványi József és dr Sághy Gyula nem fogadták el a 
bizottságnak a róm. kath. autonómia ügyében készített 
tervezetét és dr. Győrffy Gyula által új javaslatot készít-
tettek. Ez a külön javáslat el is készült s a legfontosabb 
kérdésekben lényegesen eltér a huszonhetes bizottságétól. 
Abban egyetértenek ugyan, hogy az autonómia szerveze-
tének megalkotásánál ragaszkodni kell azokhoz az irány-
elvekhez, a melyeket az 1895. évi november 29-én kelt 
királyi leirat megjelölt; de az irányelveknek gyakorlati 
alkalmazásában már lényegesen eltérnek. Míg a huszon-
hetes bizottság az 1870/71-ki javaslat altal előirt módo-
sítás mellőzésével teljesen új javaslatot keszített, addig a 

kisebbség javaslata csak módosította az 1870/71-iki javas-
latot. Egyetértenek a többséggel abban, hogy az önkor-
mányzat a főkegyúri és a legfőbb felügyeleti jogot, vala-
mint az egyház szervezetét nem érintheti; de másfelől 
gondoskodott a kisebbség arról is, hogy ezek a jogkörök 
az egész vonalon, következetesen és világos szabatosság-
gal elhatároltassanak az önkormányzattól és hogy e jog-
körök sérthetetlensége megóvassék. E gondoskodáshoz tar-
toznak, hogy az állam, a főkegyúr és az egyház az ön-
kormányzat működését, közvetlenül ellenőrizhessék s hogy 
módjukban álljon az önkormányzat részéről tapasztalható 
minden jogtalan kísérletet már csirájában elfojtani. — 
Lényeges az eltérés közöttük az Önkormányzat hatáskörére 
nézve is. A míg a többségi javaslat az önkormányzat 
hatáskörére nézve világos és határozott álláspontra helyez-
kedni nem akar, addig ők őszintén elfogadták azt az 
alapelvet, hogy az egyháznak minden vonatkozású ügye, 
épen ezek természeténél fogva az önkormányzat hatás-
körébe tartozik. Nem értenek egyet a 27-es bizottság 
amaz irányzatával sem, a mely a népet az önkormány-
zatban csak közvetett módon akarja részeltetni, — az 
értelmiség részvételét pedig nehezíti, vagy épen meg sem 
engedi. Ők ellenkezőleg a nép tevőleges részvételét épen 
az által akarják az önkormányzatra nézve biztosítani, 
hogy részére a választásoknál a közvetett befolyást fön-

'tartják. Az önkormányzatból nem kizárni, hanem bevonni 
akarják az értelmiséget. — Igyekeztek a választás intéz-
ményét úgy szervezni, hogy az a visszaéléséktől, illeték-
telen és jogtalan beavatkozástól megóvassék. Végezetül 
kijelentik, hogy nem ismerhetik el senkinek azt a jogát, 
hogy az egyetemes önkormányzatból magát kivonhassa; 
ezért a görög-katholikus román egyházmegyék igényét 
sem tartották teljesíthetőnek. Más elbírálás alá esik az 
erdélyi római katholikus státus, mely ősidőktől fogva 
önálló önkormányzati joghatósággal bír; ily alapon szer-
vezkedett és kiterjedt hatásköre volt. Az erdélyi egyház-
megyét ettől az önkormányzati jogától megfosztani nem 
lehet az ő akarata nélkül; viszont arra sem szabad számí-
tani, hogy kiterjedt hatásköréről egy szervezett hatáskör 
kedvéért lemondjon. Hogy azonban ezt is megkönnyítsék, 
lehetővé tegyék: az erdélyi státusra nézve szerkesztették 
javaslatukat, azzal a hatáskörrel, mely csaknem azonos 
az erdélyi stásuséval és tökéletesen eltér a 27-es bizott-
ság többségétől. 

* Reformáció emléke Mezőtúron. A mezőtúri 
ref. olvasó egyesület szép ünnepélyt rendezett a refor-
máció emlékére e hó 5-én délután az ottani templomban. 
A gyülekezet népes rajokban sietett megtölteni istenházá-
nak tágas boltjait. Közének után Vékony Sándor főgimn. 
vallás tanár emelte buzgó könyörgésben ég felé a szíveket, 
hálákat adván a multakért, segedelmet esdve a jövendőre 
nézve. Ima után a gyermek és férfi vegyes kar szép éneke 
csendült fel. Majd Gergely Antal a budapesti ref. ifj. 
egylet. II. titkárja — kit ez alkalomra szives meghívás 
vezetett Mezőtúrra — hosszabb beszédben emlékezett 
meg Heb. 12, 1—2. alapjan a reformáció történetéről, 



óhajtva, hogy a » bizonyságoknak ama fellegei«, melyek 
körülvesznek e napon bennünket, áldást harmatozzanak 
hazánkra és egyházunkra, a mi be is következik, ha mi 
a Jézusra nézünk és nem emberekre. Karének és gyüle-
kezeti ének zárta be a szép ünnepélyt, melyen nagy 
örömmel láttuk ott a gimn. és felsőbb leányiskola tanári 
karát, nemkülönben a gyülekezet lelkipásztorait. Fakadjon 
sok áldás emez ünnepélyből a nagy mezőtúri gyülekezetre. 
Nyerjenek az olvasó egylet tagjai erőt ennek emlékétől, 
mert láthatták, hogy hatalom az Istennek evangéliuma, mely 
sziveket indít, mozgat, betegeket gyógyít, halottakat tá-
maszt fel. 

* A morva atyaf iak hírneves gröndlandi missziója, 
mely 1733 ban alapíttatott, pusztulófélben van, azon 
egyenetlenség folytán, mely a morva atyafiak zsinatja és a 
dán kormány között kitört. A hittéritők létező hat telepü-
kön lehetőleg együtt szeretnék tartani népöket, a kormány 
tisztviselői pedig jobbnak találják Őket szétszórva telepí-
teni a szigeten. A grönlandiak vadászatból és halászatból 
élnek s rájok nézve a tömeges együttélés egy értelmű 
a nyomorúsággal: »Sok az ember kevés a főka«. Ez 
okból a hívek nagyobb része elszakadt és a dán egyház-
hoz csatlakozott. (Cs.) 

* Katholikus hang a ritualizmusról. Különös 
érdekkel bír dr. St. Mivart György r. kath. írónak a Nine-
teenth Gentury-bs. »Az egyház folytonoságá«-ról írt cikke, 
mert az a r. katholikus nézet kifejezése az angol egyház 
krízise fölött. Nagy rokonszenvvel viseltetik a ritualisták 
iránt és gratulál nekik »az egész vonalon megindított 
harchoz«. De azért mégis gyöngéden megsimogatja őket, 
hogy »a régit többre becsülik az újnál, ép mint a refor-
mátorok, a kik visszatértek a régi formához*. Különösnek 
találja, hogy míg a római egyház tagjai enyhíteni szeret-
nék a keményet a hitnézeteket szélesíteni és összhangba 
hozni akarnák, valamint a ritust a kor igényeihez alkal-
mazni óhajtanák; addig a ritualisták messze távolba néz-
nek, a reformáció előtti egyházat utánozzák, elannyira, hogy 
alig van oly babona, a mit a »rómaiak* már szégyenlenek, 
az »anglikánok* pedig ne örömmel karolnának föl! (Cs). 

P á l y á z a t . 
A pesti ágost. hitv. evang. magyar és német egy-

házgyülekezet orgonistái és énektanítói állása megüresed-
vén, ez állásra a nyilvános pályázat ezennel kiiratik: 

1. Ez állás elnyerhetésének feltételei a következők : 
A pályázó legyen magyar honosságú, ág. hitv. ev. 

vallású, úgy az orgonajátékban, mint az énektanításban 
kiváló és az énektanításra képesített legyen, a magyar 
és német nyelvet egyaránt teljesen bírja. 

2. Az orgonista és énektanító kötelességei a követ-
kezők : 

a) orgonista minőségben, úgy a nyilvános istentisz-
teletek alkalmával, valamint kívánatra magán funkciók 

alkalmával is köteles az orgonázást ellátni és az énekel 
vezetni; 

b) temetések alkalmával köteles az éneket, az érde-
keltek által kivánt módon vezetni és az ahoz szüksé-
ges énekesekről gondoskodni ; 

c) a templomi ének emelése céljából köteles az or-
gona mellett énekkart szervezni, a melynek költségeit a 
két testvérgyülekezet viselendi; 

d) énektanítói minőségében köteles az elemi és 
polgári iskolai, valamint a gimnáziumi növendékeket az 
énekben oktatni, és pedig köteles az ifjúságot a zene el-
méletébe bevezetni és azt egyházi és világi dallamoknak 
kotta szerinti éneklésébe begyakorolni; az énekórák heti 
száma azonban 18-nál több nem lehet; 

e) köteles azon tanítóknak, a kik növendékeiket ön-
maguk tanítják az énekben, a kivánt útbaigazítást meg-
adni és szükség esetében nekik énekleckét adni; 

f ) köteies iskolai ünnepélyek alkalmával az éneket 
vezetni és az iskolai dalárda karmesteri teendőit végezni; 
kívánatra köteles a gimnáziumi dalkör vezetését is elvál-
lalni; 

g) köteles idejét és működését kizárólag egyházunk 
és iskoláinknak szentelni, tehát más nyilvános és magán-
intézetnél tanítói vagy orgonistái állást nem fogadhat és 
nem láthat el. 

3. Az orgonista és énektanítói állással egybekötött 
javadalmazás a következő: az orgonistái minőségben 
járó évi 600 frton és a magánfunkciókért megállapított 
működési illetékeken felül, a népiskolai tanítók részére 
szabálvzatilag megállapított fizetést húzza, vagyis alkal-
mazásakor a III. fizetési fokozat szerint 600 frt fizetést 
és 200 frt lakpénzt, élvez; három szolgálati év lejártával 
aII. fizetési fokozat szerint 800 frt fizetést és 240 frt lakpénzt 
nyer ; további négy szolgálati év lejártával az I. fizetési 
fokozatba lép és 1100 frt fizetést és 330 frt lakpénzt 
élvez; az első fizetési fokozatba történt belépésétől szá-
mítva, minden betöltött öt szolgálati év után 100 frtnyi 
ötödéves pótlékot nyer. — Egyúttal tagjává lesz az egy-
házi nyugdíjintézetnek, a szabályzat szerinti tagsági járu-
lékok kifizetésének kötelezettségével és élvezi a szabály-
zatilag biztosított ellátási kedvezményeket. 

A pályázók felhivatnak, hogy a fenti feltételekben 
foglalt minősítésüket kellően igazoló okmányokkal felsze-
relt pályázati folyamodásaikat 1899. november hó 30-ig 
alólirott syndicusnál (V. bálvány-utca 8.) nyújtsák be ; 
fentartja magának az egyházi választmány, hogy a pá-
lyázókat nyilvános istentiszteletek alkalmával tartandó 
próbaorgonázásra is meghívhassa. 

Kelt a pesti ágost. hitv. evang. magyar és német 
egyházgyülekezet közös választmányának 1899. évi okt. 
hó 23-án tartott üléséből. 

Dr. Králik Lajos, Dr. Zsigmondy Jenő, 
közfelügyelő. syndicus. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
F ő m u n k a t á r s : Hamar István. 
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Kultuszkérdés a magyarországi református 
egyházban. 

Az újabb egyházpolitikai országos törvé-
nyek, s ezeknek a hazai vallásfelekezetek viszo-
nyaira vonatkozólag észlelt eredményei erős moz-
galmat indítottak a magyarországi ev. református 
keresztyén egyház kebelében is. 

Több oldalról merültek föl indítványok és 
javaslatok s úgy szólván állandó napirenden 
vannak a lelkészi értekezletek, az egyházme-
gyei és egyházkerületi gyűlések tárgyalásaiban, 
valamint áz egyházi lapokban is a munkálko-
dásra serkentő felhívások, melyek mind azt céloz-
zák, hogy a vallásos érzületet és az ennek meg-
felelő egyházias életet minél hatásosabban fel-
éleszszük ; — az erős és állhatatos hithűséget 
és felekezeti szilárd ragaszkodást erősbítsük, s 
a lábrakapott részvétlen hitközönynek s a fenn-
álló egyházi terhektől való megszabadulás vagy 
megkönnyebbülés céljából történő vallásfelekezeti 
aljas csereberének, illetőleg a felekezetnélküliség 
szembetűnő terjeszkedésének lehető gátot ves-
sünk. 

A meghanyatlott vallásos érzületnek és egy-
háziasságnak keresik az okait és forrásait. Sok 
okot, sok forrást mutattak már fel a különböző 
értekezők és c ikkezők: de — legalább az én 
tudtommal — a hazai ev. ref. egyház lelké-
szeinek s hivatalos kormány-közegeinek tanács-
kozásaiban és egyházi lapjainak hasábjain ez 
ideig még nem került érdemileg szóba az a 
kérdés, hogy a sok ok közül nem rejlik-e egy 
kálvinista istentiszteletünk egyszerűségében ? 

A kultusz-kérdés nálunk eddig csak e be-
cses lap f. é. 42-ik számában volt mellékesen 
érintve, abban a külföldi szemlében, a mely a 
svájci református lelkészeknek e kérdést tár-
gyaló értekezletéről számolt b e ; úgy hiszem 
azonban, hogy nem csalódom abbeli vélelmem-
ben, hogy a kultusz-kérdés elébb-utóbb és pedig 

valószínűen nem is sokára, a magyarországi ev. 
ref. egyház kebelében is napirendre kerülend s 
élénken foglalkoztatni fogja az egyházi gyűlése-
ket és lapokat. Sokan vannak, a kik a fent 
érintett genfi gyűlés egyik értekezője előadásá-
val és véleményezésével egyezőleg úgy véleked-
nek, hogy az ev. ref. egyház nyilvános istentisz-
telete korunkban már hiányosnak s a hívek lelki 
szükségletét ki nem elégítőnek látszik; hogy 
jelenlegi egyszerűségénél fogva híveinek lelké-
ben s érzületében az Isten ahítatos imádását 
kellő fokra nem heví t i ; mivel az, hogy az isten-
tisztelet lényege száraz szószéki tanításból áll, 
mely inkább csak a szónoknak saját személyére 
irányítja s ahoz köti a hallgatóság figyelmét, 
mintsem hogy azt felfelé, az Istenhez vezetné ; 
hogy tehát ennél fogva — különös tekintettel a 
külsőségekre sokat adó köznépre s főleg a 
nőnemre — szükség volna az ev. ref. egyház 
templomi istentiszteletét és közéneklését sziv-
rehatóbbá tenni ; a túlságba vitt prédikálást meg-
szorítani ; az istentisztelet szűkre szabott szer-
tartásait kibővíteni és élénkíteni, s hogy az 
istentisztelet, valamint a templomok berendezése 
is akként volna módosítandó, hogy az emberi 
érzékenységre mélyebb benyomást gyakorolva, a 
kegyesség fejlesztésére alkalmasabbá válnék. 

Hogy az eképen már külföldön felvetett, s 
azt hiszem, magyar ref. egyházunkban is nem-
sokára felvetődő kultusz-kérdésben helyes ítéle-
tet hozhassunk s az e tekintetben szükségesnek 
és célszerűnek találandó esetleges reformban 
meg ne tévedjünk : csekély véleményem szerint 
a régiekre, egyházunknak több mint három év-
százados életére kell visszatekintenünk, s az 
ezekből vett tapasztalatok útján kell a kérdést 
megbírálnunk. 

Magyar ref. egyházunk 300 éves története 
telve van üldöztetéssel, szenvedéssel, könynyel és 
vé r re l ; templomaink elvétettek, a nyilvános isten-
tiszteletek eltiltattak ref. őseink, mint az első 
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keresztyének, magán hajlékokban, vagy épen el-
rejtett , félreeső helyeken jöhettek csak össze 
Isten imádására ; a mikor megengedtetett is a 
nyilvános vallásgyakorlat és a teplomépítés, akkor 
eldugta azokat az uralkodó valláspolitika zsák-
utcákba, sokszor hozzáférhetetlen mocsaras he-
lyekre, s az itt felépített templomok, vagy jobban 
mondva, imaházacskák, a nagy szegénységből 
kifolyólag csak sövényből, vályogból emeltettek, 
nélkülözve minden szépséget, minden kedólyre-
hatót, — és mégis mit lá tunk? Azt, hogy ref. 
őseink minden szenvedés, minden nyomorgatta-
tás és a templomoknak ós az istentiszteleteknek 
minden fogyatékosságai dacára is lelkiépülést 
találtak, áhítatra hangolódtak és egyházukhoz 
hívek maradtak. 

Miben találhatjuk meg már az ősök örök 
például szolgáló eme lelkesedésének, a kísérté-
seknek ellentálló hithűségének ós állhatatos egy-
háziasságának ki nem apadott forrását s éltető 
gyökerei t? Bizonyára nem másban, mint abban, 
hogy buzgó eleink már a családi otthonban, lett 
légyen az alacsony sárkunyhó, vagy erős kőház, 
megkezdették az örök ós igaz Isten ismeretét ós 
szeretetének, a megváltó ós egyedül üdvezítő 
Jézus Krisztus hálás tiszteletének s az ezekre 
épített vallásos érzületnek, a hitbeli tántoríthat-
lan meggyőződésnek s a felekezeti szilárd össze-
tar tásnak és ragaszkodásnak gyenge gyermekeik 
fogékony sziveibe való becsepegtetését s ott meg-
gyökereztetését. Hogy főleg a gyermeknevelésre 
első sorban hivatott édesanyák az alapvető mun-
kát tovább folytatva, a gyermekeik keblébe már 
beoltott vallásosságot gondosan ápolták, hogy 
reggelenként ós esténként gyermekeikkel együtt 
imádkozva ós énekelve, babonás mesék helyett 
a szentírásból vett épületes történetekkel foglal-
koztatták lelküket, hogy a házi nevelésre követ-
kezett, saját filléreikből fentartott iskolai oktatás 
is főleg vallásos ós erkölcsi irányt követett, a 
legalsó elemi népiskolákon kezdve, fokozatosan 
közép- ós felsőbb tanintézeteikben is, a nélkül 
azonban, hogy az utóbbiakban a tudományos 
képzés elhanyagoltatott volna. A családi ós isko-
lai nevelés vallásos jellegét azután a szülők pél-
dás családi élete még inkább megőrizte ós erő-
sítette. 

így fejlődött ref. őseink lelkében a vallás-
erkölcsi és egyházias élet korán elvetett pará-
nyi mustármagja olyan terebélyes élőfává, mely 
annak idejében bőven meghozá jó gyümölcseit 
s az emberi élet rögös pályáján s ennek minden 
viszontagságai közt is helyét szilárdan megállotta. 
S bár jó emlékű őseinknek nem volt is mód-
jukban társadalmi úton a jelen koréhoz hason-
lítható egyesületeket alkotni s ezeknek segélyé-

vel oly szervezetten s oly nagy mérvben gyako-
rolni a közjótékonyságot, azért ők sem felejtkeztek 
meg özvegyeik és árváik, szegényeik ós nyomo-
rékaik irányában a keresztyéni alamizsnálkodás-
ról; sőt még oly jelentékeny és maradandó ala-
pítványokat is tettek a vallás ós közoktatás oltá-
rára, a melyeket jelenleg is hálásan élvezünk. 

Ide járult, hogy jámbor eleink egyházi há-
zasságait nem vagyonhajhászás, hanem kölcsönös 
hajlam és rokonszenv létesítvén: családi életük 
is rendszerint békés, állandó ós boldogító volt, 
s ennélfogva házassági elválások köztök csak 
elvétve fordulván elő, s nagy szégyennek tartat-
ván, ez is egyik lényeges tényezője volt gyer-
mekeik vallásos és jó erkölcsű fölnevelésének; 
nem úgy mint korunkban, a mikor a sűrű, sőt 
gyakran többszörös váltakozások miatt még a 
gyermekek törvényes leszármazása s ezen a la-
puló öröklési joga is kétessé válik s az elvált 
szülők közt biróí Ítélettel kell a kiskorú gyer-
mekek tartását s nevelésének kötelességét meg-
állapítani. 

Ha tehát célt akarunk érni a — fájdalom! — 
meglazult vallásosság s egyháziasság emelésére 
irányuló működésünkben, nekünk is őseink intő 
példáját kell követnünk s az általuk kijelölt úton 
kell haladnunk, a nélkül, hogy a tőlük örökölt 
egyszerű istentiszteletünk s vallási szertartásaink 
gyökeres megváltoztatásához, mint romlott erkölcsi 
ós vallásfelekezeti helyzetünk megjavítására szol-
gálónak vélt mentőeszközhöz folyamodnánk. Mert 
igaz ugyan, hogy a liturgiában sok a léleképitő 
elem, melyet a vallásos hivő kedólyéletóben a 
bár legkitűnőbb prédikáció sem pótolhat ; de 
azért óvakodjunk a ritualizmus útvesztőjébe té-
velyedni, nehogy oda jussunk, hová a dogmáira 
nézve ugyan református, de istentiszteletének ren-
dére ós látványos szertartásaira nézve már félig 
pápista anglikán egyház eljutott. 

A kultuszkérdósben ón részemről elegendő-
nek vélem, ha templomi imáinkat s vontatott 
közóneklésünket mérsékelten megélénkítve s a l -
kalmas darabokkal és kellemes dallamokkal fel-
újítva, hitfeleink vallásos érzületének, s házi és 
nyilvános áhitatosságának fokozottabb fejleszté-
sére alkalmazzuk; ha istentiszteletünkben s egy-
házi szertartásainkban egyöntetűleg szabályozott 
eljárást követünk; ha az úrasztalához járulásnál 
nagy népességű s aránylag szűk helyiségű tem-
plomainkban szebb rendet tartva, a gyakran meg-
történő zűrzavarnak elejét veszszük, magát pedig 
az úrvacsorának kiszolgáltatását, valamint a fel-
serdült mindkét nemű ifjúság konfirmációját na-
gyobb ünnepélyességgel végezzük; ha az adventi 
ós bűnbánati hetek vasár- ós köznapjait, ha a 
reformáció óvfordulati emléknapját s az esztendő 



utolsó napjának délestéjét nagyobb melegséggel 
üljük és szenteljük meg; s ha különösen oda 
hatunk, hogy a nőnemben, az anyákká fejlendő 
felserdült leánygyermekeinkben korán gyökeret 
verjen a látványosságot megvető belső vallásos-
ság s a hitfelekezeti állandó ragaszkodás. Ennél 
fogva igyekezzünk a leányifjúságot a róm. kath. 
jellegű nőneveldéktől elvonva, saját intézeteinkben 
képeztetni, mert az ellenfeleink növeldéiből, ille-
tőleg az ott működő vakbuzgó apáczák keze alól 
serdülő leányaink rendszerint vallásukban meg-
ingatva s hitök igazságáról kételkedve kerülvén 
ki, vallásfelekezetünknek legjobb esetben is csak 
lanyha és közönyös tagjaivá válnak, sőt arra is 
van példa, hogy köztök már olyanok is talál-
koznak, kik saját szüléik botrányára a hitbeli 
konfirmációtól, s így a felekezeti kötelékbe való 
ünnepélyes felvételtől vonakodnak, s családi fész-
kükben nem a mindenható örök Istenhez, nem 
is a megváltó és egyedül üdvezítő Jézus Krisz-
tushoz, hanem az emberi képzelődés szerint sok-
féleképen kiszínelt s feldíszített Mária-képekhez 
imádkoznak. 

Más részről pedig lelkészeink megszívlelve, 
hogy legkitűnőbb egyházi- és halotti beszédeik 
is csak úgy hagyhatnak maradandó és építő 
nyomot hallgatóik keblében, ha ők maguk nem-
csak a hit dolgában, hanem a keresztyéni tevé-
keny szeretet gyakorlásában s az emberi élet 
változatos viszontagságaiban is gondosan megőr-
zendő tiszta erkölcsiség követésében élő példák-
ként járnak gyülekezeteik előtt, s ha hivatalos 
eljárásukban őket mindig a szeretet, a türelem, 
a békességre s egyességre törekvés, és az igaz-
ság vezérlik: állandó szabályul tartanák ezen latin 
közmondást: alongum iter est per praecepta, breve 
et efficax per exemplav! 

Tóth Lajos, 
ügyvéd, egybáztanácsos. 

I S K O L A Ü G Y . 

A debreceni ev, ref. főgimnázium. 
Egy kis körültekintés a Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése 

alkalmával. 

(Folytatás.) 

II. 
7. Azonban mindezek megszemlélésével is még van 

mit néznünk a tanári szobában, illetve az igazgatói iro-
dában. Értem a különféle Jegyzökönyveket, Naplókat stb. 
Mert a rendes tanárszéki jegyzőkönyvön kivül ott van az 
ú. n. Helyettesítési Napló, melyből megtudjuk, hogy egész 
éven át melyik tanár, melyik tanártársát helyettesítette 
napról-napra, óráról órára s illetőleg, hogy melyik napon 

melyik óra nem volt szabályszerűen vagy egyáltalában 
helyettesíthető — de azért ezen utóbbi esetben is jól lát-
hatjuk e Naplóból, hogy a tanulók foglalkozás vagy fog-
lalkoztatás nélkül nem maradtak és nem maradnak. Szóval 
a párhuzamos és görögpótló-tanfolyamokkal bíró s átlag 
csekély számú tanári kar mellett is a tanulóknak soha 
sincs megadva az az alkalom, hogy — »pászoljanak«.. . 
Nem engedi ezt a Helyettesítési Napló, melyet maga az 
igazgató vezet, mint a ki »az intézet tudományos és fe-
gyelmi ügyeinek vezetője és ellenőrzője s arról első sor-
ban felelős.* Épen ezért gondoskodva van arról is, hogy 
a fegyelmi büntetések egy külön naplóba, a Fegyelmi 
Naplóba jegyeztessenek és a büntetések alkalmazásáról a 
szülők (helyetteseik) az igazgató avagy az osztályfőnök 
által azonnal értesíttessenek. 

8. S itt rátérhetünk arra, a mi a tanári működés 
fénypontját vagy dicsőségét képezheti s a miből, mint 
központból, kell hogy kiáradjanak az iskolai tanári tevé-
kenységnek minden sugarai. Értem a módszeres tanács-
kozásokat, melyekre nézve ismét külön Jegyzőkönyv ad 
bő felvilágosításokat az egyes osztályfőnökök által veze-
tett oszlálytanácskozmányokéval egyetemben. Ha emlé-
keznek t. olvasóink ama következményekre, melyeket e 
tárgyban Lapunk mult évi 43—44. számaiban: »A mód-
szeres és ellenőrző tanácskozások* címe alatt kifejtettünk, 
azokat a debreceni ev. ref. főgimnáziumban szó szerint 
megvalósítva látjuk. Vagyis az állami és felekezeti Rend-
tartások idevonatkozó pontjai mindenben érvényesülnek. 
Mert az igazgató bölcs vezérlete alatti tanárok egytő!-
egyig belátják, hogy ezek a tanácskozások lehelnek életet 
a tantervekbe, ezek adnak erőt és életet az Utasítások-
nak; az itt hozott megállapodásokban s ezek kiviteleiben 
várakozik ugyan a tanárokra a gyakorlati kipróbálás 
nehéz munkája, de egyszersmind a tanítás és nevelés 
igazi sikere — az iskola áldása. 

És hogy ez így van, kövessünk el egy kis indiszkré-
ciót és lássuk pl. a legutóbbi módszeres értekezlet jegyző-
könyvének rövid tárgyalási menetét vagy azt, mik képezték 
ekkor a tanácskozmány anyagát. 

a) Magyar nyelv és irodalom. A párhuzamos osztá-
lyokban egyenlő tanmenet. Olvasmányok kijelölése. Az 
írásbeli dolgozatok tárgya és száma. A műszavak termi-
nológiája. A görögpótló tanfolyamon az irodalmi olvasó-
könyvek összes darabjainak olvasáson alapuló ismerete 
a felső osztályokban kötelezővé tétele. 

b) Latin nyelv és irodalom. A szóelemzésen való 
tanítás meghaladott álláspont; a mondattani alapon való 
tanításnak kell előtérbe jutni ; bő szókészlet szerzése 
mellett az alak- és mondattani szabályokat példákból kell 
elvonni. írásbeli dolgozatok száma, mikéntje, stb. 

c) Görög nyelv és irodalom. Mi biztosítja az iro-
dalmi sikert ? 

d) Német nyelv és irodalom. Mi biztosítja az iro-
dalmi siker mellett a gyakorlati célt és értéket ? 

e) Lásd előbbi cikkünk 3. p. a. érintett tananyag-
beosztásokat. 



f) Igazgató: eddigi látogatásaink eredményéről beszá-
mol. Ennek rendjén: a tanulók viselkedése a tantermek-
ben, óraközökben. A füzetek kezelése körüli tapasztalatai. 
A tanítás külső technikája. Egymástól sokféleképen eltérő 
kérdezési mód. A tradíciókhoz való alkalmazkodás szük-
séges, főleg a fiatal tanároknak. Mindezek és egyebek 
tekintetében részleges vagy kebli Rendtartás készítését 
látja szükségesnek (Ez nem sokára meg is történt.) 

Ezen speciális Belrendtartás közlését, illetve ismer-
tetését a jövő számra hagyván, a már eddig is nagyon 
szives készséggel szolgált igazgatónk bizalmából lássuk 
most ezen módszeres értekezleteknek elvi megállapodásait. 

I. Altalános elvi megállapodások. 

A) Minden tárgyat illetőleg, a) A párhuzamos 
osztályokban ugyanazon vagy rokon tárgyakat tanító kar-
társak általában az egyöntetű tanmenetben, tananyag-
elosztásban, különösen az olvasmányok kijelölése, az 
írásbeliek száma és tárgya megállapítása tekintetében, 
s végül a tanítási methódusban — a mennyire az egyéni 
különbözőség megengedi — közös és egybevágó eljárásra 
törekedjenek. E végből egymással gyakran konferálniok 
szükséges. 

b) A megterhelés kikerülése végett a tananyag a 
tanórákon oly módon dolgoztassék fel, hogy azt a tanu-
lók az alsóbb osztályokban már a leckeórán lehetőleg 
elsajátíthassák és a házi lecke-feladatok minél szűkebb 
térre szorítandók. 

c) Egyenlő műszavak használandók. (L. előbbi cik-
künk 5. p. a.) 

d) Kívánatos a kartársaknak az egymás tanóráin 
való hospitálása. 

B) A nyelveket illetőleg. Az olvasmányok a ma-
gyarnál egyönetűten kezeltessenek; első a tartalmi elem-
zés. Az idegen nyelveknél a tanítás a mondatelemzésből 
induljon k i ; csak a mondattagok pontos megfigyelése s fel-
ismerése után jöhet tekintetbe annak fejtegetése, hogy a 
mondatrészek milyen szóval vagy beszédrészszel vannak 
kifejezve. A tartalmi összefüggésre súly fektetendő. 

II. Egyes tárgyakat illető módszeres megállapodások. 

A) Magyar nyelv, a) A szaktanárok által megálla-
pított egyenlő műszavak használandók, b) Az olvasmá-
nyok egyöntetűen kezeltessenek. Kivántassék meg az ér-
telmes, hangsúlyos olvasás, a tartalmi elemzés, a mon-
dattani elemzés, a szótani elemzés, c) A négy felső 
osztályban a tanulók magán olvasmányaira különös gond 
fordítandó. Egyelőre a görögpótló irodalmi olvasókönyvnek 
összes darabjai tűzetnek ki a felső osztályokban kötelező 
magánolvasmányul, d) Az aesthetikai fogalmak folyton 
ébren tartassanak. 

B) Latin nyelv, a) A nyelvtani cursuson kívántatik: 
helyesen hangsúlyozó olvasás ; egyenlő, főleg latin nyelvű 
műszók használata; az igeragozás rendszerének az actis 
elméletére való fektetése. A tanterv szerint súlyt kell fek-

tetni a szóbőség megszerzésére, továbbá az alaktani és 
mondattani szabályoknak — miután azok kellő példákon 
megvilágosíttattak — összefoglalására és biztos tudására, 
b) Az irodalmi cursuson: A párhuzamos szakaszok 
ugyanazon írót és abból is lehetőleg ugyanazon részlete-
ket olvassák és tárgyalják. Minden osztályban első év-
harmadban próza, másodikban költői olvasmány tárgya-
landó. A római régiségtani ismeretek az olvasmányokkal 
kapcsolatban fokozatosan és rendszeresen fejlesztessenek. 
Caesar és Livius mellett római időszámítás, naptár, had-
ügyi régiségek ; Ovidius, Vergilius és Horatius mythológiai 
vallási s társadalmi régiségek: Cicero mellett közigazga-
tási, törvénykezési dolgok ; Sallastius és Tacitus mellett 
az állami régiségek tárgyaltassanak. Segédkönyv legyen 
Wagner-Horváth »Római Régiségek«. Korlátolt terjedelmű 
magán olvasmány az V-ik osztálytól felfelé megkívánandó. 
Gond fordítandó a latin kifejezések eredeti alapjelentésére 
és a szabatos magyar fordításra. Könyvnélkülözés a mi-
nimumra szabandó. 

C) Görög nyelv. A latin nyelvi elvi megállapodások 
itt is irányadók legyenek. 

D) Német nyelv. Súly fektetendő a helyes kiejtésre 
és olvasásra ; az elemzés úgy mint a többi nyelveknél; 
de különösen minél sűrűbb legyen a tanórákon való szó-
beli gyakorlás. 

E) Földrajz-történelem, a) A tanítás mindig falitér-
kép alapján történjék; de a tanulók a kézi térkép alapján 
is kisérjék a tanítást. A fali térképek a földrajzi és tör-
ténelmi órákra esetről-esetre bevitessenek, b) A földrajzi 
ismeretekre az egész történelmi tanítás folyamán kellő 
gond fordítandó, c) A túlterhelés kikerülése céljából a 
térkép rajzoltatásnál körvonalaikban lehetőleg kész váz-
latok használtassanak, d) A földrajz tanításnál a földrajzi 
tankönyvben előforduló és gyűjteményünkben meglevő 
ásvány-, növény- és állatfajok szakszerűen magyarázás 
kíséretében bizonyos órákon bemutatandók. e) Kívánatos, 
hogy a földrajzi tekintetben fontosabb állatok, növények 
és ásványok az illető tantermekben megfelelő módon 
állandóan kiállítva legyenek, f ) Kívánatos a tanítás érde-
kében évenként legalább egyszer hazánk más vidékére is 
földrajzi kirándulást tenni. 

F) Matkematika. a) A tanítás sikere céljából kívá-
natos az egyöntetű műszók használata, s a mennyiben 
ennek még akadálya volna, szükséges, hogy a különböző 
műszók használata ne számíttassék a tanulók rovására 
és hogy a tanárok egymás műszavai iránt a növendékek 
előtt kellő kímélettel legyenek, b) A mathematikából is 
a konventi tanterv indokolása alapján egyes részletek 
befejezése után iskolai Írásbeli dolgozatok készítendők. 

G) Physika. A physikát nem kell túlterhelni mathe-
matikai képletekkel, ezek csak a törvények kifejezésére 
és nem bevezetésére használandók. 

H) Geometria. Az I—Il-ik osztályban a geometriai 
elemek felfogására szolgáló rajzokon kivül a tanult geo-
metriai alakok felhasználásával diszítményi rajzok is 
készítendők, hogy így némileg müízlés is fejlesztessék. 



III. A z í r á s b e l i d o l g o z a t o k k e z e l é s i m ó d j á r ó l . 

a) Az írásbeli dolgozat tárgya szoros összeköttetés-
ben legyen a legközelebb tárgyalt olvasmánynyal s a 
tanár maga fogalmazza; ha pedig van fordítási megfelelő 
segédkönyv, az használható, b) Idegen nyelvek körében 
az írásbeli dolgozatok rendszerint iskolai dolgozatok legye-
nek, csak ritkán házi dolgozatok; ellenben a négy felső 
osztály magyar nyelv dolgozatai házi feladatok, de nincs 
kizárva olykor-olykor itt sem az iskolai dolgozat készít-
tetése. c) A magyar fogalmazásra már az alsó osztályok-
ban prózai vagy költői olvasmányok tartalmának a leírása 
által nagy súly fektetendő; a közép (IV—VI.) osztályok-
ban a feladat mellett a vázlatot is adni kell. d) Az Írás-
beliek javítására különös gond fordítandó. — Eljárás: 
A tanár minden dolgozatot átnéz ; de a hibákat aláhúzás-
sal megjelöli s az Írásbeliek visszaadásakor a növendéket 
a jelölt hibák felismerésére eszmélteti; az általános hibá-
kat megmagyarázza s végül a közös iskolai javítást 
szabatos fordítás alakjában is eszközli. Még a javítás 
után is hibásan írt dolgozatokat újra kell iratni. 

9. Midőn ezen módszertan helyességét és alkalma-
zásuk célszerűségét velünk együtt mindenki örömmel 
elismerheti, ugyanakkor Lapunk egyházi-érzületű olvasói 
közül könnyen találkozhatik valaki, a ki azt kérdezhetné 
hogy : hát a vallástanra azokból a módszeri elvekből — 
pláne Debrecenben — semmi sem jutott? Ezen mi is 
csodálkoznánk, ha nem tudnók, hogy vallásosság és er-
kölcsiség ápolására kiválólag a debreceni tanári kar mindent 
megtesz, midőn 2—3 év óta a gyermek- és ifjúsági 
istentiszteletek gyakorlását nemcsak meghonosította, hanem 
a mult évben — a főiskolai elöljáróság jóváhagyásával 
— úgyszólván rendszeresítette. Sőt ennél többet tett. 
Mert — a mint a mult évi főgimnáziumi Értesítőben 
a tanárok irodalmi működéséből is láthatjuk — három 
tanár (Elek Lajos, dr. Nagy Zsigmond, S. Szabó József) 
közéneklés és a gyermekkar közreműködése mellett nem-
csak gyermek-istentiszteleti beszédeket tartottak (és így 
tehát, mint papok fungáltak) a gimnázium I—IV. osztályú 
növendékei előtt, hanem ezeket az alkalmi beszédeket az 
első füzetben közre is bocsátották, egyfelől azért, hogy 
»e füzetkének a tanítványok között való szétosztása által 
a zsenge keblekben felköltött vallásos érzéseket állandó-
sítani óhajtották, másfelől azért, hogy vallásos irodal-
munknak e téren való fogyatkozásán, a szerény kezde-
ményezés által, segíteni törekedtek.« S midőn a kitűzött 
célért e helyen szivesen gratulálunk az illetőknek, egy-
szersmind forrón kívánjuk, hogy ama nemes cél minél 
jobban megközelítse és a megkezdett gyermekistentiszte-
leti füzetes vállalat minél előbb és minél több folytatást 
nyerjen a főgimnázium számos felszentelt és fel nem 
szentelt lelkészjellegű s illetőleg a protestáns eszme szem-
pontjából ^egyetemes papirendü« tanárai által! Ők — a 
mint látjuk — a vallás tanításra vonatkozó konventi 
tantervet Krisztus példája után élő módszerrel valósítják 
meg a gyermekek előtt — addig is, míg a vallástanári 

állások rendszeresítésével a vallástan anyagának szoro-
sabb értelemben vett és programmal kitűzött módszeres 
elvei is megállapíttatnának. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
(Vége köv.) ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

MISSZIÓÜGY. 
Az ifjúsági egyesületek tevékenysége a 

katonaság körében. 
Körülbelül egy évvel ezelőtt, mikor még úgyszólván 

újonc voltam az amerikai társadalmi élet terén, szemembe 
ötlött Chicago felhő karcoló házai között egy hatalmas 
10 emeletes palota, melynek homlokzatán ez a négy betű 
ragyogott J. M. C. A. Kíváncsiságból megállítottam egy járó-
kelőt s megkérdeztem, hogy mit jelent ez a négy betű. 
Olyan csodálkozva nézett rám, hogy szinte zavarba jöttem. S 
valóban, az Egyesült-Államok területén alig van ember, 
a ki a >Young Men's Christian Association«-t ne ismerné 
s annak egy pár meetingjén vagy istentiszteletén részt ne 
vett volna. Az ifjak keresztyén egyesületét feltalálhatjuk 
még a legkisebb faluban s valóban bámulatos az ered-
mény, a mit erkölcsi és társadalmi művelődés téren ké-
pesek felmutatni. Természetesen a társadalomnak minden 
rétege méltányolja e nemes buzgalmat s anyagilag úgy, 
mint erkölcsileg segíti az egyesületet. Milliók állnak a 
vezetőség rendelkezésére, de millió és millió lelket men-
tenek meg az elzülléstől. Kiterjed figyelmük a legapróbb 
részletekre is és felhasználnak minden eszközt arra nézve, 
hogy a fiatal emberek életmódja egy igazi keresztyén ifjú-
hoz méltó legyen. Az egylet elnöke vagy titkára valósá-
gos édes apja a tagoknak. Jó tanácscsal látja el őket, 
oktatja, tanítja őket mindenre, a mi szép, a mi jó s a 
mi a megélhetést könnyebbé teszi, bevezeti a művelt 
családok körébe; ha foglalkozás nélkül vannak, megfelelő 
állást keres számukra, sőt ha kell, anyagilag is segíti őket. 
S én azt hiszem, hogy ez egyesületnek nagy része van 
abban az igazi mély vallásos buzgóságban, mely az 
Egyesült-Államok népét áthatja. 

Egy rövid kis epizódot írok le, a mely jellemzi az 
amerikai ifjak vallásos érzületét. Nem nagyon régen tör-
tént, körülbelül 3 héttel ezelőtt e levél keltétől számítva. 
A Csendes Ocean közepén voltam 800-ad magammal. 
Mind fiatal bátor katonák, készek meghalni a kékcsilla-
gos lobogó becsületéért. Éjjel két óra lehetett, mikor egy 
hajóstiszt, kit még San-Franciscoból ismertem, ágyamfelé 
hajol s lassan a fülembe súgja: Ne szóljon senkinek sem-
mit, keljen fel, tűz van a hajón. Valami kimagyarázhat-
lan érzés fogott el. Egy pillanat alatt eszembe jutott min-
den, a mi csak életemben velem történt. Felmerült előttem 
szüleim, testvéreim, jó ismerőseim képe, a kiket talán 
sohasem fogok látni többé. Aztán fel nyargaltam a fedél-
zetre. Már akkor az őrség fegyverben állott s a sötét 
éjben nem hallatszott más, csak a tenger hullámainak 
egyhangú mormolása és az őrsvezető harsány comman-
dója: »To the rettungs bootes! Doppeltime! MarchU (A 
mentőcsolnakokhoz! Futó lépés! Indulj!) Istenem! gon-
doltam magamban — 800 ember alszik és a hajó ég. 
Micsoda pánik lesz, ha ezek egyszerre felrohannak a ve-
szedelem hirére. Istennek legyen hála, semmi nagyobb baj 
nem történt, a tűz a konyhában támadt s a hajó legény-
sége hamarosan eloltotta azt, de a lármára mégis feléb-
redtek s a hajó fedélzete lassaként megtelt katonákkal. 



S egyszerre a sötét éjben valaki elkezdte énekelni az 
angoloknak egyik legszebb énekét s a következő pilla-
natban már száz és száz hang énekli felséges összhang-
b a n : »Nearer my God to the, nearer to the* (Közelebb 
hozzád Istenem). Olyan megható jelenet volt ez ; még az 
á kis philippini matróz is az árbóckosár tetején Önkényte-
lenül imárá kulcsolta kezeit. 

Nem szándékom ez alkalommal ismertetni a Y. M. 
C. A. működését a maga teljes egészében, csakis a had-
seregben való munkásságáról fogok megemlékezni. Az 
egyesület minden regiment számára egy kürülbetül 600 
láb hosszú és 400 láb széles vászon sátort épít, a mely 
az ezredet követi még a tűzvonalban is. E sátor a kato-
náknak valóságos otthonuk s úgyszólván egyedüli szóra-
kozó helyük a csatatéren. Minden sátornak külön papja 
van, a ki istentiszteleteket tart, biblia olvasási és más 
egyéb vallásos estélyeket rendez. Ezek között különösen 
érdekesek az úgynevezett vallásos vita estélyek, a melye-
ken a bibliának egy-egy nehezebben megérthető részét 
teszik komoly tanulmány tárgyává. Az istentiszteleteken 
mindig van egy quartett, duett vagy szóló közvetlenül a 
prédikáció előtt és a legelőkelőbb hölgy is nagy megtisz-
teltetésnek veszi, ha egy-egy ilyen alkalommal énekelhet. 
Az énekeket pianon kisérik, a melyet a leleményes ame-
rikai ipar oly ügyesen állít össze, hogy kézben egy gyer-
mek is elviheti. Á sátorban van ezen kivül egy zongora 
is; természetesen a ki zongorázni tud, az igen hamar 
népszerű lesz. Sokszor százan is körülállják és éneklik a 
szebbnél-szebb amerikai dalokat. Vagy pedig felbiztatnak 
egy-egy négert, hogy táncolja a >jig«-et, a mit a többiek 
nagy gyönyörűséggel szemlélnek. A zongora úgyszólván 
egész nap folyton szól. Előkelő amerikai ladyk kiszáll-
nak a hintóból, ha arra kocsikáznak és eljátszanak egy 
pár darabot a »boys«-oknak ( = fiúk, — így nevezik a 
katonákat). Minden héten egyszer zeneestély van, a mely 
valóságos koncert számba megyen. Ezeken rendesen egy 
magasabb rangú tiszt is tart beszédet, a melyben haza-
szeretetre buzdítja a fiúkat és praktikus tanácsokkal látja 
el őket. Ezután jön az Amerikában divatos kézfogás, a 
major vagy generális leszáll a pódiumról s kezet fog 
mindenkivel. Ugyanezt teszi a pap is istentisztelet után 
s megkérdez minden egyes katonát, hogy írt e már leve-
let haza szüleinek stb. A sátorban írószerek, levélpapiros 
és boríték ingyen állnak mindenkinek rendelkezésére, sőt 
ha nincs pénze bélyegre az illetőnek, az egyesület tesz 
rá bélyeget is. San-Franciskoban magam láttam, hogy a 
a titkár 600 levelet bélyegzett le egy nap. A legfrissebb 
napilapok, s havi folyóiratok (magazines), könyvtár, ezen-
kívül vallásos kiadványok, melyeket mindig ingyen osz-
togatnak. Egyes asztalokon az egyesület céljaival nem ellen-
kező játékszerek állnak mint pl. sakk. chekkers, domino 
stb. kártya vagy más nyerészkedő játék szigorúan tiltva 
van. Ezenkívül minden sátorban jégbehűtött ivóviz van, 
a mi különösen itt a 1 tropikus éghajlat alatt valóságos 
áldás a katonának. Tű, cérna, gombok halomszámra van 
az asztalokon, vehet belőle ki-ki, a mennyi szükséges. Egyes 
helyeken vendéglőt tart fenn az egyesület, a hol a tagok, 
úgyszólván, ingyen étkezhetnek. 

Hosszú volna leírni azt a gondosságot és figyelmet, 
melyet az egyesület vezetősége tanúsít a tagok irányában 
úgy anyagi, mint erkölcsi életüket illetőleg. Még csak egy 
rövid kimutatást közlök az egyesület statisztikájából. Az 
egyes adatokat Mr. F. A. Jakson és Mr. G. A. Glunc a 
manillai osztály titkárai voltak szívesek rendelkezésemre 
bocsátani. 

Az egyesület alaptőkéje 19.847,930 doll. (50 millió 
forint) és 1429 főosztálya van. A tagok száma közel 

300 ezer. íme ezek a számok beszélnek mindennél éke-
sebben. 344 palotája van a különböző amerikai városok-
ban, a melyek legtöbbnyire nevelési célokra szolgálnak 
s a népiskoláktól kezdve fel az egyetemig ingyen oktatást 
nyernek az ifjak. A manillai osztály csak rövid idő óta 
áll fenn, de azért elég szép az eredmény, a mit felmutat-
hat. 1898. szept. 1. — 1899. ápril l - ig volt 76 isteni-
tisztelet, 31 biblia olvasási estély 32 prayer services (ima 
estély) 25 vita estély, 2 Úri szent vacsora osztás, 16 zene 
estély. Ezenkívül 18 koncert a kórházban levő betegek 
számára és 77 meeting különböző tárgyú. 

A Y. M. C. A. sátra az egyedüli oasis a csatatér 
kietlen sivatagjában és hogy mennyire méltányolják e 
nemes munkálkodást, bizonyítj 3, ÜZ 9l számtalan köszönő 
levél, mely az egyesület vezetőségéhez százával érkezik 
naponta a társadalom minden osztályától. Elkezdve Mac-
Kinley-től a szerető édes anyáig, ki aggódva remeg távol-
levő fia életéért. 

Nálunk ezek a dolgok csak nagyon kezdetleges 
állapotban vannak. Egy két úgy nevezett, Ifjúsági egye-
sület van az egész országban s ezek is csak ú'gy tenge-
nek, ha ugyan a viszonyok egy évi távollétem alatt meg 
nem változtak, de azt hiszem, még most is a régi meder-
ben folyik minden. A budapesti Ref. Ifj. Egyesületnek 
tagja voltam egy ideig, s így közvetlen tapasztalatok 
után tehetem meg az összehasonlítást. S bizony ez nagyon 
elszomorító. 150 tag az egész Budapesten s ezek közöít 
20 — 30 egyetemi hallgató. Alaptőke úgyszólván semmi. 
Elkezdtük a helyiség alapra való gyűjtést az utolsó idők-
ben, nem tudom, hogy mennyire haladt azóta, de emlék-
szem, hogy nagyon sok gazdag családtól üres kézzel 
jöttünk ki. Sőt megtörtént az is, hogy a református egy-
háznak egyik oszlopos tagja és vezérfia azzal a kifogással 
utasított el bennünket, hogy ő előtte nagyon gyanús az 
egyesület működése és nem tartja összeegyeztethetőnek 
az igazi protestáns szellemmel. Ilyen körülmények között 
igazán bámulattal kell szemlélnünk azt a nemes buzgal-
mat és fáradhatatlan kitartást, melylyel nagytiszteletű 
Szabó Aladár úr az egyesület megteremtője és vezetője 
igyekszik elhárítani a felmerülő akadályokat. Legtöbben 
nem értik a működését, sőt még olyanok is akadnak, a 
kik kigúnyolják. Sokan vannak, a kik azt hiszik, hogy 
ez hiába való munka, s külföldieskedés, a mely nem felel 
meg egyáltalában a magyarországi viszonyoknak. Én azt 
hiszem, hogy a vallásos téren az egész világon csak 
egy féle szellem lehet, az igazi Krisztusi szellem s ezt 
minden úton módon be kell oltani az ifjakba. hogy így 
később buzgó és felvilágosodott — egyháztagokat nyer-
jünk. A Ref. Ifj. Egylet előtt ez a nemes cél lebeg s így 
minden szülőnek érdekében áll, hogy ezt elősegítse, hiszen 
saját gyermekeik üdvéről van szó, a kiket talán elzüllés-
től ment meg az egyesület. Nagyt. Szabó Aladár úrnak 
sikert kívánok nemes munkálkodásához és bocsánatát 
kérem, a miért elég indiscret leszek elbeszélni végül egy 
kis epizodot, a mi közöttünk történt. 

Elutazásom előtt való nap, kimentem búcsúzni a 
nagyt. úrnak városmajorban levő villájába. A legnagyobb 
szivélyességgel fogadott és emlékül egy Új testamentumot 
adott, melybe ezt a rövidke kis jelmondatot írta: A 
Krisztus is azt mondja: »Légy hű mindhalálig*. Aztán 
maga köré gyűjtötte családját. Jertek kedveseim, ez a 
fiatal ember nagyon messzi útra készül, jertek imádkoz-
zunk érette és kérjük Isten áldását, hogy segítse meg őt 
törekvéseiben. 

A kis Biblia eljött velem az Atlanti Óceánon, 
Észak-Amerikán s a Pacific Óceánon keresztül ide Manillába 
is. Ereklye gyanánt Őrzöm e kis könyvet, melyben min-



dig megtaláltam a vigasztalást az élet nehéz küzdelmei-
ben és bajaiban. S még most is fülembe csengenek az 
imának áhítatos szavai, a melynél talán édes anyám 
búcsuesókja sem eshetett jobban. 

Dr. Harsányi István. 

K Ü L F Ö L D . 

Két újabb német prot. nagygyűlés. 
A németországi protestáns-egylet mult hó 26—28. 

napján tartotta Hamburgban 20- ik évi nagygyűlését. Ennek 
az egykoron nagy szerepet játszó protestáns-egyletnek 
kiválóbb képviselőiből időközileg többen elhunytak, a kik-
ről a nagygyűlésen Grimm lelkész kegyelettel megemlé-
kezett. így elhaltak: Hoesten tanár, Zittel dékán, Frese-
nius udvari tanácsos s Frickhöffer lelkész. A nagygyűlés 
alatt húnyt el Schröder igazságügyi tanácsos is, ki éveken 
át buzgó elnöke volt a protestáns-egyletnek. A nagygyűlés 
ideje alatt a Nikolai-templomban dr. Hasencleaer freiburgi 
lelkész prédikált, ki I. Kor. 15., 58. alapján azt a gon-
dolatot fejtegette, hogy munkásságunk legyen szilárd a 
hitben, hű a gyarapodásban és örvendező a reménység-
ben. A meggyőződés szabadságát s a positiv hitépítő ige-
hirdetést mondotta a szónok — szerintünk is helyesen — 
a protestantizmus erejének, a melylyel szemben a katho-
licizmus üres fénye és külső egyháziassága hidegen érinti 
a vallásos keblet. A kath. egyház zárt rendszere— úgy-
mond — alapjában véve gyengeséget jelent, míg a pro-
testantizmus szakadozottságában van élet és erő, mivel 
vallásos-erkölcsi egyéniségeket teremt. Már pedig azon 
fordul meg a dolog a vallásos keresztyénségben. 

A nagygyűlést szept. 27-ikén Kniss Hugó nyitotta 
meg, ki Rothe-ra utalva, őt kegyesnek és szabadnak s 
olyannak mondotta, ki évek hosszú során át megjelölte 
a protestáns-egylet útjait és céljait. 

Áz első nagyobb előadást Fischer berlini lelkész 
tartotta »Az igazságról az egyházban« címmel. Azzal 
kezdte, hogy az embernek igazságérzése egyúttal a vallá-
sos ember szükséglete, s összeütközésről csak akkor lehet 
szó, ha valamelyes független világi tudás fejlődik ki. E 
konfliktust nem tagadnunk, hanem megoldanunk kellene, 
a mi csakis úgy történhetik, ha a hagyományos egyházi 
tant a modern világnézettel s a tudományos igazság kö-
vetelményeivel egyeztetjük össze. A ker. tant újjá kell 
alakítanunk az egyházban és theológiában egyaránt, a 
mi csakis szabad, igaz s valóban tudományos kutatás 
által lehetséges. Mint látjuk, a vallásos és a tudományos 
ismeretnek hiányos fogalma jellemzi az előadót, holott 
Bitscht theológiája itt is megtalálta a közbeneső faktoro-
kat. De hogy ker. vallásunk a valódi tudományos művelt-
séggel ellentétbe nem kerülhet, közös gondolata ma az 
ev. protestantizmus összes árnyalatainak. 

A másik nagyobb előadást Bohde karlsruhei lelkész 
tartotta »az egyházközségi szervezés jelen állapotáról* 
címmel. A gyülekezetekhez intézett kérdőívek adataiból 
kitűnik, hogy a városi egyházközségek óriási arányban 
nőnek. Ma Németországban átlag egy ev. lelkészre 2000, 
egy pápás papra ellenben 1000 lélek gondozása van bízva. 
A városi gyülekezetek között ritkák azok, a hol 4—5 ezer 
léleknél kevesebb jut egy lelkészre, — rendszerint nagyobb 
a lélek szám, sőt vannak lelkészek, a kikre 16—18 ezer 
hívőknek gondozása van bízva. Ha 5000 lelket vennénk 
fel átlagul, akkor is 350 új lelkészi állomásnak szerve-
zésére volna szükség. Ezen a bajon csakis a Sulcze drez-

dai lelkész által kiválóan képviselt egyházközségi elv 
(»Gemeindeprincip«) segíthet, a mely azt hangsúlyozza, 
hogy elkülönített községi képviselettel és lelkiismeretesen 
gyakorolt kura pastorálissal helyi egyházközségeket kell 
teremtenünk. (Erre bizony nekünk magyar protestánsok-
nak is égető szükségünk volna nagyobb alföldi gyülekeze-
teinkben, mert mindeneknek hűséges lelki gondozása csakis 
helyesen szervezett lokálparochiák űtján lehetséges. Akkor 
aztán volna magyar prot. egyháztársadalom, a mi ma 
sajnos nincsen.) 1890. óta haladás észlelhető e téren. 
45 nagyobb városnak van ma már Németországban 
szervezett kura pasztorálisa, a mely egyedüli feltétele az 
ev. egyházközségi élet kifejlődésének és erősödésének. A 
kura pasztoráiisnak individuálisnak kell lennie, és különö-
sen szervezett beteg- és szegényápolásban s a hívek 
vallásos-erkölcsi gondozásában kell nyilvánulnia. A sajtó-
ban s az egyházi értekezleten ezzel a kérdéssel kellene 
mielőbb és mindenütt nekünk is foglalkoznunk. Csináljunk 
statisztikát s lássunk a helyi parochiák szervezéséhez. — 
E valóban ránk nézve is tanulságos előadásnak behatása 
alatt a protestáns-egylet hamburgi nagygyűlése üdvözlő 
táviratot is küldött Sulze drezdai lelkésznek, mint a 
kitől ez életrevaló eszme származik. Azt hiszem, soká 
nem térhetnek ki előle. S csak az elerőtelenedettnek tar-
tott protestánse-gylet éber figyelme mellett tesz bizony-
ságot, hogy ezt az életrevaló gondolatot újból fölvetette. 
Vegyük fel mielőbb mi is a napirendre! Sapienti sat! 

A nagygyűlés második napján felolvasták az üdvözlő 
táviratokat és átiratokat. így Nippold jenai tanár azt 
irta, hogy a protestáns-egylet egyházszervezeti ideálját 
az erdélyi szászoknál találta megvalósítva. (Nem tudom, 
mit mondanak e bókhoz a mi szász atyánkfiai?) Majd a 
nagygyűlés legfőbb kérdésére, a jelenkori vallásellenes 
áramlatok tárgyalására került a sor. Elsőbben is Revinke 
kiéli tanár a természettudományoknak a valláshoz való 
viszonyáról értekezett. Hamis nézetnek tartja, mintha a 
természettudományok ellenséges viszonyban állanának ma-
napság a vallással. A »Kraft und ÖtofT«- féle művek s a 
szociáldemokrácia naturalistikus theismusa rosz hirbe 
hozta a természettudományokat. Jogosulatlan a természet-
tudománytól való félelem, mert a természettudomány 
kutatásai egy magasabb lénynek létére vezetnek. Csak a 
naturalizmus és a vallás közötti ellentét nincs áthidalva. 
Csak egy ősrégi filozófiai nézet vallhatja azt, hogy a 
természetben csak mehanikus cselekvőségről s az anyagok 
vonzásairól és taszításáról van szó. Ezzel a mehanikus 
dogmával nem oldjuk meg a természet talányait, mert 
minél mélyebben hatol a kutatás, annál kevésbé elégséges 
a fizikai, mehanikus vagy dinamikus természetmagya-
rázat. E tekintetben a fiziológiai kutatás más ered-
ményre vezet. Darvin a célszerűség elvét a létért való 
küzdelem theóriájára alapította, de a naturalisták ebből 
tőkét nem kovácsolhattak. Az életerő és az életanyag 
viszonyát a naturalizmus meg nem határozhatja. Fogad-
hatja az intelligens okokat, de az emberek intelligenciáját 
meg nem tagadhatja. S ha van intelligencia, így maga-
sabb világintelligenciának is kell lennie. Tehát csak a 
theológiai világnézet vezethet sikeres eredményre s a 
vallással való békére a természettudományoknál. 

Azután Hulemann a szocializmusnak a valláshoz 
való viszonyáról értekezett. Közelebbről a szociáldemo-
kráciának a valláshoz való viszonyáról szólott. Anglia és 
Svájc nem tudnak ellenséges viszonyról, s Németország-
ban sem lépett fel nyíltan vallásellenes irányban. Sőt in-
kább Krisztusban a munkások tömege socialdemokratát 
lát, s az egyházi keresztyénségnek a szociáldemokráciával 
való összeegyeztetésére törekszik. A szociáldemokrácia 



nem csupán gazdasági mozgalom, hanem egy sajátos 
világnézet, a melynek gyökerei a transcendensnek köré-
ben rejlenek. Nem a munkás párt, hanem a Marx-féle 
szociálismus materialista .jellegű, a melylyel a vallás soha 
sem paktálhat, s a melynek útjai máris az anarkhizmusha 
vezettek. A szociáldemokráciának vallásellenes álláspontja 
a stólák eltörlésével, a templomi ülőhelyek beszüntetésé-
vel stb. azonnal elodázható. Ma a vallás legnagyobb ellen-
sége a megcsontosodott dogmatizmus. A vallás lényege 
egy felsőbb lény elismerésében, s e lény kifolyásaként 
egy erkölcsi világrend létében van. A míg ideáljai van-
nak a népnek, addig vallása is van, ép azért »fel a küz-
delemre az igaz vallásért !<r De hát melyik legyen az, 
kérdhetjük méltán ? Vagy tán egy szocializált ker. világ-
vallásra gondolt az értekező ? 

Végül Veek brémai lelkész a modem ethikai moz-
galomnak a valláshoz való viszonyáról értekezett. A for-
rongás korát érjük, nincsen általános normális elvünk. 
Élénk tudományos buzgóság észlelhető az ethika terén. 
Egy Nietzsche megdönti a régi világnézetet s a keresz-
tyénségben csak szolgai morált lát, s egy Schopenhauer 
megtagadja az élethez való akaratot s Buddha szenve-
désteljes prédikálásaival tud rokonszenvezni. Egy Spencer, 
Wundt, Paulsen s a természettud. ethika más képviselői 
szerint az erkölcsi »ein Werdendes und Gewordenes*, s 
a lelkiismeret »organisierte Erfahrung*. Az ethikai kul-
túra szolgálatában álló társulat (fennáll 1893. óta) a val-
lási ideálok helyére ethikai és szociális ideálokat állít, s 
azt vitatja, hogy az Isten akaratánál erősebbek az erköl-
csiség követelményei. A protestáns-egyletnek állást keli 
foglalnia ez áramlatokkal szemben. Nietzsche már eléggé 
meg van cáfolva és Schopenhauer és Hartmann pesszi-
mizmusára is ugyanaz a sors vár. Nem az élet öröme, 
hanem a kötelesség és az áldozatkészség a fődolog. Maga 
a tudomány utal arra, hogy az ethikainak utolsó alapját 
az Istenben lássuk. A vallás megmarad örökké az egyház 
tévedései dacára, ha pusztúl a babona és a hitetlenség. 
Az Istenben vetett hit az a morális bizonyosság, hogy 
van egy legfőbb jó. S minél élénkebb e hit, annál szi-
lárdabb a meggyőződés, hogy egyedül a vallásban van 
az emberiség üdve. 

Úgy a tanulságos előadásokat, mint az azokhoz 
fűződő diskussziókat élénk tetszéssel fogadták a protes-
táns-egylet tagjai. így Portig brémai lelkész polemizált 
Haeckel istenfogalma ellen; Fresenius wiesbadeni tanár 
örömmel konstatálta, hogy a mai tudomány megszüntette 
a tudákosságot; Jerüsz pedig kimutatta, hogy a meha-
nikus természetmagyarázat soha sem hatolhat a dolgok 
lényegébe, s végül Heiger baseli lelkész hangsúlyozta, 
hogy a mai szociáldemokratikus mozgalom épen az ide-
álok kedvéért megérdemli a komolyabb tanulmányozást. 
Látjuk tehát, hogy a protestáns-egylet is igen komoly 
munkát végzett a hamburgi nagygyűlésen. 

II. A belmisszió X X X . kongresszusa október 2—5. 
napjain Strassburgban ülésezett. Az első megnyitó isten-
tiszteleten Reichard poseni fegybázi tanácsos prédikált, 
ki Júdás levele 20—25. verse alapján a hitet, a szere-
tetet és a megszentelődést fejtegette. Beszédét azzal vé-
gezte : Jesus vivit, Jesus vincit, Jesus triumphat. Az ú. n. 
üdvözlő gyűlésen, a melyen br. Goetz berlini fökormány-
tanácsos elnökölt, meleg szavakban üdvözöltettek »a bel-
misszió fejlesztésének szolgálatában álló evang társulat* 
nevében az igen nagy számú képviselők Németország 
legmagasabb állami, tudományos és egyházi köreiből, mely 
üdvözleteknek mindegyikében a belmissziónak eminens 
jogosultsága, sőt szükségessége tükröződött vissza. 

Az első nagygyűlésen, a melyen 300-nál többen vol-

tak jelen s igen illustris tagokból álló egyházi és világi 
prásidium elnökölt, Faber berlini generálszuperintendens 
előadást tartott »korunk követelményeiről a ker. jelle-
mekhez* címmel, a melyben »egy gyónást és egy hit-
vallást* intézett hanyatló századunkhoz. Arra utalt, hogy 
századunk elején egy Schleiermacher és más költők és 
gondolkodó hatalmas vallásos erkölcsi karakterek voltak, 
kik mélyen járó vallásos világnézettel ajándékozták meg 
a német népet. Ez a szilárd keresztyén világnézet terem-
tette meg a Gusztáv Adolf-egyesületet, a diakoniát, a 
pogánymissziót s a ker. felebaráti szeretetmunkásságnak 
egyéb organumait. S bár e téren óriási haladás észlel-
hető, mégis a nagy apostollal be kell vallanunk, hogy 
négyszeresen is megtörtük a szövetséget a mamón szol-
gálatával, a test élvezetével, az elégedetlenséggel és a 
hitetlenséggel. Egy örvendező és imádságos keresztyén-
ségre van szükségünk, a melynek főbb követelményei 
az alázat, a szenvedés, a könyörületesség, a türelem 
és a bátorság. A theol. tudományosságról szólva el-
ismeréssel megemlékezett Ritschl theológiájáról, mely 
több rendbeli tévedései mellett is földerítette Krisztus 
személyiségének egyetlenségét és komoly históriai kuta-
tás alapján az ó és új szöv.-köny vek megdönthetetlen hite-
lességét. A legnagyobb súlyt fektette a szónok az egyház 
és az állam viszonyára, hangsúlyozta a német birodalmi 
zsinatnak, mint a német protestánsok egyesítő kapcsának 
szükségességét, és győzedelmes optimismussal hirdette az 
igazság diadalát és istenország a fokozatos eljövetelét. Az 
itt kifejtett gondolatokhoz szólottak Stócker. Bornemann, 
Braun és más. Végül a kongresszus következő rezolució-
ban állapodott meg egyhangúlag: »A belmisszió 30-ik 
kongresszusára Németország összes tartományegyházaiból 
egybegyűlt képviselők őszinte bűnbánattal egvértelműleg 
vallják, hogy népünkben a gazdag kegyelemtények mellett 
is még igen nagy a sötétség hatalma, és kérik a minden-
hatót, hogy egyházának (Pálhoz, Lutherhez, Schleiermacher-
hez, és Wichernhez hasonló) hatalmas keresztyén karakter-
egyéniségeket támasszon, s a népet az evangelium útján 
a testet és lelket ölő sötét hatalmaktól megszabadítsa. 
Feljogosítják a kongresszust, intézzen egy felhívást az 
egész ev. keresztyénséghez, hogy egyesüljön velők a 
bűnbánatban, a hitvallásban és az imádkozásban, hogy 
egyházunk és belmissziójának munkájából ú j áldás szár-
mazzon a mi népünknek*. 

Fabernek a Ritshl-féie theológiáról való megemlé-
kezése— s a j n o s — Stöcker és Bornemann részéről ingerült 
felszóllalásokra adott okot, jeléül annak, hogy a theol. 
lanfelfogások ellentéte még mindig idegesen érinti Német-
ország egyes magasabb egyházi köreit. Pedig csak az 
egyház vallhatja kárát a tudományos theológia esetleges 
megszorításának most és mindenkoron! 

Az egyes fiókegyletek értekezletei után az ú. n. 
speciális értekezletekre került a sor, a melyeken követ-
kező kérdéseket tárgyaltak: 

1. A nagyvárosok belmissiójáról a lakásviszonyokra 
való tekintettel Mahling hamburgi lelkész értekezett. Mint 
a hamburgi város missziói vezetője saját tapasztalataiból 
merített. Azzal kezdte, hogy bár a nagy városok az 
intelligencia gyúpontja és mozgalmas keresztyén életnek 
gyülhelyei, mégis egyúttal lerakodó helyei az iszonyatos 
nyomornak, elzüllésnek, istentől való elidegenedésnek és 
egyháziatlanságnak. E bajok ellen a ker. szeretetmunkás-
ságnak a városi missziók szervezésével kell küzdenie. A 
misszionáriusok tiszte az igehirdetés, bibhaterjesztés, egye-
sületi élet ápolása s a diakónia. E városi missziónak 
egységes vezetés alatt kell állania. Az egyéni és a 
családi élet megtartása és fejlesztése itt a fődolog. A 



szociális bajokon a városi misszió felvilágosítások megadá-
sával (nyilvánosság, hatóságok, parlamentek) van hivatva 
segíteni. Igehirdetés és diakónia oly szervesen függ össze, 
mint a test és a lélek az emberben. A lakásszükségen 
az építési és takarékossági egyletek segíthetnek. Valóban 
egységesen szervezett és öntudatosan vezetett városi bei-
missziókra volna nekünk is égető szükségünk, különösen 
Rudapesten. E tekintetben üdvösen mozog a ref egyház 
a fővárosban. Az ev. egyház is foglalkozik a városi 
belmisszió szervezésének kérdésével? Szóljunk hozzá és 
cselekedjünk mielőbb és gyorsan! 

2. A falusi belmisszió kérdésével és feladataival 
Scriba erbachi lelkész foglalkozott. Az egyházközség és 
annak elöljárósága annak organuma. Feladatai a presbi-
térium segítségül vételével volnának legjobban megold-
hatók. 

3. A harmadik értekezleten Alberts frankfurti lelkész 
a belmisszióról és a korcsmaiparról szólott. A korcsma 
az erkölcstelenség tulajdonképeni szülőoka, mert feloszla-
tója a családnak és a vasárnap megünneplésének. A 
pincér és a pincérnők megmentésére otthonokat kell léte-
síteni, bár eddigelé nagy eredményre nem vezettek. Vasár-
nap délelőtt szabadok legyenek, állásukat emelni kell, 
reájuk iratok áttal kell hatnunk. Gondolatai különben 
Lapunknak »A pálinka« c. vezércikkének keretében mozog-
tak. Hisz' Rudapesten és vidékünkön még borzasztóbbak 
a viszonyok, mint a műveltebb külföldön. E tekintetben 
közel állunk Sodorna és Gomorha állapotaihoz, a melye-
ken segítenünk kellene egyháznak, államnak, társadalom-
nak és egyeseknek egyaránt. 

4. Zsúfolásig telt teremben értekezett Hering hallei 
pr-ofeszor helyett Simon hallei lelkész a belmisszióról és 
a tanuló ifjúságról. Annak missziónálására van égefő 
szükség, mert sok benne az iszákosság- és erkölcstelen-
ségre, az istentől való elidegenedésre, sőt teljes egyházi-
atlanságra való hajlandóság. Ker. ifjúsági egyesületeket 
kell alkotnunk s a ker. diákszövetség üdvös eszméjének 
a szolgálatába kellene állanunk. így a lipcsei és a 
heidelbergi ker. közösségi életet ápol és szoros összekötte-
tésben áll a diák missziói egyesületekkel. E tekintetben 
nálunk dicséretes törekvés a ref. ifjúsági egyesület Ruda-
pesten. E kérdéshez többen is hozzászólottak. Abban 
egyeztek mindannyian, hogy becsületre, testi és lelki 
tisztaságra, műveltségre és vallásosságra kell szoktatnunk 
és nevelnünk az akad. ifjúságot. Ker. kérdéseket kell 
előttük tárgyalni, és bennük fejleszteni a ker. családias 
és közösségi érzületet. Csakis »hazám« ilyen »ifjúságán« 
épül föl és virul a nemzet! 

Végül a menedékházak s a katonai misszióval fog-
lalkozó speciális értekezletek után a második főgyűlésre 
került a sor, a melyen Wurs'er heilbronni városi lelkész 
az evangélizációról s a belmisszióról értekezett. Wichan 
szellemében hangsúlyozza, hogy a belmisszió egyik fő-
feladata az igehirdetés az elidegenedtek között. A rendszer-
telen ú. n. vad evangélizációnak nem" híve. Tömegeket 
az egyház meg nem hódíthat, hanem csak a megkeresz-
telteket. A népies igehirdetéshez arra való erők kellenek 
A belmissziónak fel kell karolnia az evangélizáció ügyét 
is. Annak szolgálatában állhatnak az apologetikai előadá-
sok, a melyeknek célja nem a keresztyénség beigazolása. 
hanem az akadályok elhárítása és a vallásos érdekek 
felköltése. Az evangélizáció művére egető szüksége van 
napjainknak. Stöcker szerint, ki e kérdéshez is szólott, a 
szociális munkásságot is az evangélizáció szolgálatába 
hajthatjuk, s Krieg tanár is az evangélizáció s a bel-
misszió szoros összefüggése értelmében nyilatkozott. A 

kérdés további előkészítése a központi választmányra 
bízatott. 

Valóban e belmissiói kongresszus is hit- és életerős 
tanulmányokban és a való életből merített tapasztalatok-
ban gazdag volt. Tanuljunk abból mi is belmissziói 
munkásságunknak extenzívebbé és intenzivebbé tételére 
az egész vonalon. Itt az ideje, hogy álmainkból fölser-
kenjünk, mert különben elsodor minket >az új rend« 
árja. Mentsük meg a prot. egyént, a prot. társadalmat, 
a prot. családot s a prof. irodalmat, mert azzal hazai 
közművelődésünknek is megbecsülhetlen szolgálatokat te-
hetünk! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Római hírek. 
Az ultramontán sajtó a pápára nézve nagy nyere-

ségnek tekinti, hogy a délamerikai püspökök konciliumot 
tartottak nem régen Rómában. 

> Ötvenhárom püspök jött össze — írja a Croix — 
különböző nemzetektől, kik közül némelyek Franciaor-
szágnál nagyobb diocezisek felett uralkodnak a rengeteg 
területű Délamerikában. Közülök egynek sem volt a töb-
biek felett annyi tekintélye, hogy szavára összegyűltek 
volna. XIII. Leo Petertől örökölt hatalmánál fogva így 
szólt ezekhez a püspökökhöz: Jöjjetek Rómába! s itt 
mindenekre nézve utasítást nyertek, hogy felhasználjátok 
dioceziseitekben. És ők a hónapokig tartó fáradságos és 
költséges utazástól vissza nem riadva, útra kelnek a 
messze földekről, átkelnek a tengereken, hogy engedel-
meskedjenek a fölhívásnak ; jönnek az egyenlítő alól, 
jönnek a sarkvidékekről. Némelyiknek van elég jövedelme, 
hogy útra kelhessen, a másik elvonja önmagától is, az 
útiköltség kiteremtése végett eladja ősi házát, vagy házról-
házra járva koldulja össze azt«. 

A gyűlés nem húzódott hosszú időre, a zsinati atyák 
néhány ülésen 1000 kánont állapítottak meg s azokat 
január eleje körül fogják kihirdetni. Szabályokat hoztak 
a spanyol-amerikai klérus erkölcsi életére vonatkozólag, 
de ezeket nem hozzák a nyilvánosság elé, hogy a botrá-
nyos állapotokról mitse tudjon a világ. 

De volt a dolognak politikai háttere is. Kitűnik ez 
abból, hogy a Vatikán lapjai már hirdetik, hogy ezen 
spirituális és tisztán egyházi tárgyalásokkal együtt ügye-
sen szervezték azt is, miként lehetne egy amerikai latin 
és katholikus szövetséget teremteni az angolszász és pro-
testáns Amerika ellensúlyozására. 

»Délamerika mindezen köztársaságai (a mióta Rra-
zilia köztársaság, :azóta mind az) keveset érintkeztek egy-
mással, s ekkor is ellenséges indulattal. De ime püspö-
keik által sikerült közöttük a közeledés és először is egy 
egyezség jött létre már régebbi közeledések után ezek 
közt az államok közt. Az 53 püspök gyűlése felhívta 
Délameríkát, a mikor csaknem elnyelte őt az Egyesült-
Államok, hogy egy egészszé tömörüljön katholikus zász-
laja alatt, mint az Egyesült-Államok egy mindent elnyelő 
egészszé lett a csillagos lobogó alatt.« 



A római világ kiváló súlyt fektet Oroszországnak 
azon szándékára, hogy 1900-tól kezdve elfogadja a Ger-
gely-féle naptárt. 

Ha ez a terv sikerül, kétségkívül nemcsak külső 
közeledést fog létrehozni Kelet és Nyugat között, de a 
mikor arról gondolkoznak, hogy a szakadás tulajdonké-
pen csak külső és másodrendű kérdések következtében 
állott elő s áll fenn. észrevették, hogy a görög naptárnak 
tervbe vett félretétele figyelmet érdemlő tény volna. 

A protestáns országok is, mint Németország, Svájc, 
Hollandia, Dánia, csak 1700-ban, az új század kezdeté-
vel fogadták el a római naptárt. Anglia csak 1752-ben 
fogadta el, Svédország 1753-ban, 171 évi ellenállás után. 

»Oroszországot illetőleg, — mondja egy katholikus 
folyóirat — az támaszt még kétségeket, hogy sikerül-e 
megnyerni a cár jóakaratát, mert ő az orthodox egyház 
feje. A római naptár elfogadása azt eredményezné, hogy 
a húsvét és a többi változó ünnepek összeesnének a 
római egyházéival. Vájjon nem a vetélytárs egyház túl-
súlyának elismerése volna-e ez ? — De elvégre is úgy 
látszik, hogy ez az akadály le van győzve és az ügy 
megoldásra kerül, most Oroszország elhatározása erős 
lévén, a cár nem fog soká vonakodni. Idővel aztán a 
disszidens egyházakkal való egyesülés útjából is egész 
Keleten elsimúl a nehézség«. 

* 

Rómában nagy előkészületeket tesznek az év végén 
kezdődő jubileum ünnepségeihez. 

A pápa dec. 24-én ünnepélyesen meg fogja nyitni 
a szent kaput, melyet egyik elődje XII. Leo falazott be 
1825-ben. Ehez a ceremóniához kell neki egy kalapács, 
valamint a befalazáshoz egy vakoló kanál. 

Mindkét szerszám aranyból lesz és a kath, püspök-
ség ajándékozza meg velük a legfőbb püspököt. 

Egyidejűleg három bibornok, kiket a pápa választ 
ki, három más helyen ugyanazt a szertartást fogja vé-
gezni. 

Génua papsága felhívást intézett olasz tiszttársaihoz, 
hogy a három bibornok részére szintén szerezzenek be 
közadakozás útján ezüst-kalapácsot és vakoló kanalat 
erre az alkalomra. 

Egyszóval Róma nagyon ismeri, mely csatornákon 
foly be legkönnyebben a világ aranya az örök városba. 

A Christianisme után Lic. Rácz Kálmán. 

IRODALOM. 
** »Révész Imre emlékalap* életbeléptetése iránt 

Balogh Ferenc debreceni theol. tanár reszletes indítványt 
terjesztett be a tiszántúli egyházkerület mult héten tar-
tott közgyűlése elé. A tiszántúli kerület kezdeménye-
zésére ugyanis »Révész Imre emlék-alapítvány« gyűj-
tetett, melynek tőkéje körülbelül 5000 forint, s az ala-
pítvány rendeltetése az egyháztörténeti irodalom segélye-
zése. Balogh Ferenc azt indítványozza, hogy ez alapítvány 

évi kamata értékesíttessék a magyar protestáns egyház-
történelmi irodalom tovább fejlesztésére. Legtermészete-
sebb kezdemény volna első sorban Révész Imre szellemi 
emlékének megújítása és íentartása, mely egyszersmind 
a prot. öntudatot is szilárdítaná. Révész Imre pátenskori 
nagybecsű dolgozatai kiadásra várnak. Hogy azok meg-
jelenjenek, 300 frt segélyre volna szükség; a többi költ-
ség előfizetés útján volna fedezhető. Megjelenés után az 
eredeti kéziratok az egyházkerületi levéltárba adatnának 
a későbbi kiadás tulajdonjogával. Másodsorban kiadandó 
volna Révész Imre nagyhatású műve: »Kálvin élete* és 
a kálvinizmus elvei, a mely mü rendkívüli szilárdító 
hatása máig is tart és ha kaphaló volna, kiszámíthatlan 
hatást tenne a jövő nemzedékre is. Ezt ki kellene nyo-
matni 1000 példányban és az öt református egyház-
kerületnek a közép és felső iskolák száma szerint, 700 
példányban rendelkezése alá bocsájtani, hogy mindenik 
egyházkerület jutalomkönyv gyanánt, bizonyos évek során, 
osztassa ki főgimnáziumot, tanítóképezdét és akadémiai 
tanfolyamokat végzett jelesebb növendékei közt, mint a 
Révész Imre emlék-alapítvány adományát. Háromszáz 
példány pedig könyvárusi bizományba adatnék elárúsításra, 
hogy a kiadási költség részben a várható jövedelemből 
fedeztetnék. A Révész Imréhez intézett történeti és tudo-
mányos értékű levelek, melyek kivált az 1850. és 1880. 
közötti nevezetes korszakra vetnek világot és úgy hazai, 
mint egyházi átalakulási eseményeinkhez nagy becsű 
adattárt képeznek, szintén kiadandók volnának. Ezen művek 
fokozatos és egymásutáni közrebocsátásával indulhatna 
meg az emlék-alapítvány életbeléptetése, oly módon, hogy 
az alapítvány évi kamata fordíttatnék évről-évre egyház-
történelmi irodalmunk segélyezésére mindaddig, míg Révész 
Imre történeti értékű fontosabb művei közkincscsé tétetnek 
és e nagy férfiúnak ércnél maradandóbb szellemi emléke 
ily módon felállíttatik. Az egyháztörténeti és tudományos 
irodalom további miként segélyezése és fejlesztése később 
határoztatnék meg. — Ez indítványt a tiszántúli ref. egy-
házkerületnek f. hó 14—16-án tartott közgyűlése egyhan-
gúlag és közlelkesedéssel el is fogadta s megbízta az 
egyházkerület elnökségét, továbbá az indítványttevő Balogh 
Ferencet és Révész Kálmán kassai lelkészt, hogy Révész 
Imre műveinek kiadási sorrendjére nézve készítsenek egy 
tervezetet. 

** A szoc iá l i zmus erkölcsi a lapja címen dr. Firtsch 
Gergely, a dunáninneni ev. egyházkerület püspöki titkára 
korszerű kis munkát adott ki B. Gyarmaton. A hét feje-
zetbe osztott munka három első részében a francia, angol 
és német szociálista írók rendszereivel foglalkozik s 
Fourier-től kezdve Lassalle-ig, és Mart-ig minden neve-
sebb írót felölel s erkölcsi szempontból megbírál. A 4-ik 
részben, a szociálizmus erkölcsi rendszerét ismerteti és 
követeléseit pontról-pontra cáfolja. Az 5-ik részben a 
római egyház, a 6-ikban az evangéliumi egyház állás-
foglalását tünteti föl a szocializmussal szemben, s. végül 
a 7-ikben szociálizmus és keresztyénség címen arra az 
eredményre jut, hogy a szociális bajok orvoslására ne a 



külső körülmények és a közgazdasági helyzet változtatá-
sában keressünk gyógyító írt. hanem a belső ember meg-
javításától várjuk a társadalom javulását. Nem a társa-
dalmat kell reformálni, hanem az egyénekből kell kiirtani 
a társadalmi bajok gyökerét, a bün erejét. A szociáliz-
mus leküzdésére nekünk csak egy a javaslatunk, hogy a 
keresztyén egyházak komolyan vegyék Isten által elébök 
tűzött feladatukat. Az egyház szociális munkája ebbe 
foglalható össze: tegyük jobb keresztyénekké az embere-
ket. A szociális bajoknak az fő-fő orvossága: legyünk 
mindnyájan jobb keresztyének. — Ez a nagyérdekű és 
nagyon aktualis munka rövid tartalma. A munka szerzője 
komolyan gondolkozó, melegszívű hivő keresztyén, kinek 
határozott és jellegzetes álláspontja van. A szociálista 
írók és rendszerek fölött erős, de tárgyilagos kritikát 
gyakorol, s a keresztyén invidualismus elvét, mely szerin-
tünk is egyedül védő és gyógyító szer a társadalmi bajok 
ellen, következetesen és világosan domborítja ki. Ilyen 
álláspontról a szocializmus magyar nyelven még nem 
volt ismertetve s ebben a tekintetben a munka hézag-
pótlónak nevezhető. Kár, hogy a szerző kissé idegenszerűen, 
németesen ír. Ám azért melegen ajánljuk olvasóinknak, 
különösen egyházi férfiainknak ezt a 77 lapra terjedő 
becses kis munkát, mely egy koronáért a Balassa-gyarmati 
Könyvnyomda Részvénytársaságnál szerezhető meg. (F.) 

** A Magyar Könyvtár most megjelent novem-
beri füzetei közüi négy a magyar, kettő a külföldi irodalom-
nak van szentelve. Klasszikusaink közül ismét Arany 
János nevével találkozunk, kinek »Buda halála* című 
eposzát Moravcsik Géza látta el magvas bevezetéssel. A 
régibb magyar irodalom nagyjai közül Kazinczy Ferenc 
van képviselve, kinek »Pályám emlékezete« című önélet-
rajzából a legérdekesebb fejezeteket válogatta ki és látta 
el a szükséges bevezetéssel és jegyzetekkel Balassa József. 
A modern magyar irodalomnak egyik legnépszerűbb írója, 
Rákosi Viktor jut szóhoz a 135. számú füzetben, mely 
a pompás humorú elbeszélőnek egyik legjobb ízű rajzá-
val, a »Leendő özvegyem történeté«-vei nyilik meg és 
egyebek közt »A drámai szende lencséje* című kacag-
tató humoreszket is tartalmazza. Igen érdekes a 136. sz. 
füzet is. melyben Zöldi Márton a régi magyar szinész-
világből vett »Színész-históriák*-at mond el, kitűnően 
jellemnzve Thespis kordéjának tarka világát. A külföldi 
írók közül most Anatole Francé-ot, a nagy francia el-
beszélőt mutatja be a »M. K.«, még pedig egyik legked-
vesebb műve, a Noziére Péter Apró Történetei révén, 
melyeket egy Anatole France-szal congeniális író, Ambrus 
Zoltán fordított magyarra. A másik külföldi füzet befejezi 
Poe Edgár »Rejtelmes tör téneteidnek a »M. K.* régebbi 
füzetében megindult sorozatát, ezeket a fantasztikus, geniá-
lis elbeszéléseket, melyek egy egész irodalmi műfajt te-
remtettek meg. A »M. K.«-nak e füzetekkel együtt már 
140 száma van, az év végén pedig másfélszázra fog rűgni 
e becsesnél becsesebb munkák lajstroma. Egy szám ára 
15.; teljes jegyzéket ingyen küld a kiadóhivatal: Lampel 
R. (Wodianer F. és Fiai). Andrássy-út 21. 

** Olcsó Könyvtár . Nincs a magyar gyűjteményes 
vállalatok közt egy sem, mely népszerűségre vetekednék 
a Gyulai Pál szerkesztette Olcsó Könyvtár--ral. Ezek a 
kitűnően megválogátott- csinos nyomású füzetek felölelik 
a világirodalom és hazai litteratura egész gazdag körét. 
Új számai ékesen tanúskodnak erről. Klasszikusaink közül 
Tompa Mihályt vezeti be a vállalat, költői munkásságá-
nakelső hires gyűjteményével: Népregéi-ve1 (1133—35. sz.) 
és Regéivel* (1139 — 41. szám), melyek tudvalevőleg 
megindították a negyvenes évek nép- nemzeti irodalmá-
nak fényes korszakát. Vörösmarty, a kinek kisebb eposzait 
adja közre a vállalat, most a gyünyörű Cserhalom-mai 
szerepe] (1138. sz.) Tinódy Sebestyén verses krónikája 
Budai Ali Basa históriája (1130. sz.) költői érték szem-
pontjából lantos krónikásunk legjobb munkája, melyhez 
Szilády Áron, a régi magyar költészet érdemes búvára 
írt jegyzeteket. Egy igen kedves népszínmű, Bérezik Árpád 
Postás Klári-ja tölt be egy (1136—37.) kettős füzetet, 
míg a modern német drámairodalmat Sudermaan Keresz-
telő János-a. képviseli (1144—46. szám.) Váradi Antal 
jeles fordításában. Sophokles örök szép tragédiájának a 
Trachisi nők-nek (1131—32. szám.) fordítását Csiky 
Gergely avatott tollából kapjuk. Berzeviczy Albert, a 
szabad Lyceumban előadott népszerű értekezéseit adja 
közre a Partementekről című füzet (1142—43. sz.) míg 
Wertheimer Ede Az 1811/12-iki magyar országgyűlést 
targyalja, (1126—29. sz.) a nemzeti törekvések az első 
nevezetes küzdőterét. Az Olcsó könyvtár egyes száma 
10 kr. és méltán megérdemli azt a népszerűséget, mely-
ben immár negyedszázadja, hogy része van. 

** A >Hajnal« belmissziói folyóirat, dr. Szabó 
Aladár szerkesztésében a következő tartalommal jelent 
meg. 1. A szabadságban álljatok meg! Szabó Aladár. 
2. Bóra Katalin. Grátz Mór. (Mutatvány a »Protestáns 
Árvaházi Képes Naptár« 1900. évi folyamából. 3. Mutat-
vány a »Köszörű* újabban megjelent füzeteiből: 1. Cserey 
Ilona. (Történeti rajz.) Irta: Juhász Sándor. 2. Romlás-
falva. (Költemény.) Sántha Károly. 4. Speculum veritatis. 
5. Tárca: Reformáció ünnepén. (Költemény.) Nagy Vince. 
6. Missziói mozgalmak. 7. Irodalom. 8. Bibliai thémák. 

** A debreceni »Hittanszaki önképzőtársulat* 
k ö z l ö n y e 30-ik évfolyamában indult meg f. é. október 
1-én megjelent első számávai. A közlöny ez évi szerkesz-
tői Uray Sándor IV. és Nánássy Lajos II. éves theológu-
sok. Az első szám tartalma a következő: Alkalmi imádság. 
Nánássy Lajostól. — Olvasóinkhoz. A szerkesztőktől. — 
A legszebb hangszer (Költ.), Kováesy Kálmántól. — Szép 
nyilatkozatok. Germanicustól. — Alvinczy Péter irói mun-
kássága. Nánássy Lajostól. — Gondolatok Hegedűs S. 
beszédéről. Uray Sándortól. — Őszi vasárnapi imádság. 
Diakónustól. — Különfélék. — A Közlönyt, melynek elő-
fizetési ára vidékre 1 frt 70 kr., ajánljuk theol. akadémiai 
ifjúságaink figyelmébe és támogatásába. 



E G Y H Á Z . 

A budapesti prot. egyházak belmissziói érte-
kez le te f. hó 13-án igen érdekes és igen fontos kérdés-
sel foglalkozott. A t éma: »A protestantizmus állásfogla-
lása a szocializmussal szemben* volt. Az értekezleten 
nagy számmal vettek részt az érdeklődő egyházi és vi-
lági férfiak. Szilassy Aladár és Bachát Dániel elnökök 
akadályozva levén a megjelenésben, az értekezlet az elnöki 
helyek elfoglalására a jelenlevő Gseli Ervin horvát-szlavon 
minisztert és dr. Moody András skót lelkészt kérte fel. 
Az érdekes témát dr. Bernát István lapszerkesztő, buda-
pesti ref. egyházunk kiváló és tevékeny tagja vezette be 
egy rendkívül érdekes felolvasással. Magát a felolvasást 
e helyen nem szükséges részletesen ismertetnünk, miután 
az lapunk jövő számában egész terjedelmében közölve 
lesz. E helyen csak az szükséges, hogy arra a legkomo-
lyabban felhívjuk olvasóink figyelmét. Gondolkozzanak a 
felett egyházunk vezetői s gondolkozzék egyházunk min-
den tagja. De necsak gondolkozzék, hanem cselekedjék is 
a megjelölt irányban, mert a veszedelem imminens s na-
gyon ideje van, hogy kezünket immár az eke szarvára 
vessük. — A nagyfontosságú kérdéshez hozzászóltak: 
dr. Ballagi Aladár egyet, tanár, dr. Szabó Aladár és 
Szőts Farkas. — Dr. Ballagi Aladár szintén nem tarja 
helyesnek direkt fellépni a szocializmus ellen, mivel az 
nem ok, hanem csak okozat. Az igazi ok a vezérlő tár-
sadalomról az alsóbb néposztályokra is átragadt anya-
giasság és élvezetvágy. Ezt kell megszüntetni a legelső 
sorban a társadalom felső köreiben, s ha az ok megszű-
nik, megszűnik az okozat is. Dr. Szabó Aladár örömét 
fejezte ki a felett, hogy ez a kérdés elvégre az egyházi 
élet körében is tárgyalás alá került. Régen foglalkoznunk 
kellett volna már vele, — s hogy nem tet tük: nagy 
mulasztást követtünk el. 0 a szociálizmus egyik főokának 
a mai társadalom minden rétegében elharapózott mérték-
letlenséget tartja; ennek megszüntetésére kellene törekedni 
legelső sorban. A megszüntetés leghatalmasabb eszköze 
az evangéliumi egyház, a melyben magában akkora szo-
ciális erő van. mint a többi egyházakban összevéve sem. 
Az evangéliumi egyház leghatalmasabb ereje abban rej-
lik, hogy igazi keresztyéni egyéneket és családokat teremt; 
már pedig a leghatalmasabb védő bástya a szocializmus ellen 
a hivő keresztyén egyén és család. A hol az evangélium ereje 
él és hat, ott nincs mértékletlenség. elégedetlenség, erő-
szakosság és felforgató törekvés. Ezért az evangéliumi 
egyház feladata az legyen, hogy az evangélium erőit be-
vinni törekedjék a családokba és a társadalomba, s legyen 
egyik legfőbb törekvése az ifjúság megnyerése s az evan-
géliumi mértékletességre rászoktatása. — Szőts Farkas, 
megemlékezvén arról, hogy a szocializmussal szemben 
való állásfoglalás kérdése a presbiteriánus szövetség leg-
utóbbi, Washingtonban tartott gyűlésén is behatóan tár-
gyaltatott, — a szocializmus okát az egyén lelki eldur-
vulásában és elvadult önzésében látja, a melynek orvossága 

ennélfogva nem lehet más, mint az egyénnek az evan-
gélium erői által való regenerálása. — A kérdéshez még 
többen is kívántak hozzászólani, azonban ezt az értekezlet 
megszabott ideje nem engedte meg. Paulik János evang. 
vallástanár indítványára azonban elhatározta az értekezlet 
hogy ezt a kérdést újra kitűzi a dec. 11-én tartandó 
havi értekezletre. 

Lelkészbe ik ta tás . A szentkirály-szabadjai (Dunán-
túl) ref. egyház f. hó 5-ikén iktatta be hivatalába újo-
nan választott lelkészét Csomasz Gyulát. A beiktatást az 
egyházmegye részéről Szenes Imre papkeszii lelkész végezte. 

T e m p l o m a v a t á s Rátóton. A rátóti (Dunántúl) 
ref. gyülekezet f. hó 5-én avatta fel nagy ünnepélyesség-
gel újonan épített templomát. A gyülekezet örömét nagy-
ban fokozta az, hogy arra Antal Gábor püspök úr is 
megjelent s ő tartotta a felavató beszédet. A nagy szám-
ban összesereglett s a templomba be sem fért híveknek, 
benn a templomban Thúry Etele egyh. megyei főjegyző, 
künn a templom előtt pedig Szász Kálmán kádástai lel-
kész prédikált. Jákói Pál hajmáskéri lelkész keresztelt; 
Nyikos Kálmán esperes űrvacsorai agendát mondott, Szűcs 
Béla vilonyai lelkész pedig buzgó imádsággal zárta be a 
szép ünnepélyt. — Az új templom körülbelül 4500 frtba 
került, a mely összeget legnagyobb részben magok a hí-
vek rakosgatták össze. Régi templomuk teljesen a róm. 
katholikusoké mellett volt építve; valamikor egy fedél 
alatt is volt mindkettő s csak egy közfallal volt elválasztva 
Mikor a pápista atyafiak 1870-ben új templomot építet-
tek, teljesen elibe épültek a reformátusokénak; sőt ennek 
megsértése nélkül nem is tudták a magukéra a tetőt fel-
rakni. Ebből országos sérelem lett, s a kultuszminiszter 
leiratot küldött Veszprém vármegyéhez, hogy az ügyet 
vizsgálja meg, s a káptalant annak orvoslására hívja fel. 
Küldöttség küldöttséget ért, míg végre a káptalan egyes 
tagjai, s Bubics Zsigmond prépost adtak mintegy 1800 frtot 
s ez folytonos gyümölcsöztetés által úgy megnövekedett, 
hogy felépíthették belőle új templomukat, a melynek — 
kívánjuk — ne legyen az előbbihez hasonló története. 

A hajdu-böszörményi ref. egyház f. hó !9-én 
fogja felavatni második új ref, templomát és központi 
leányiskoláját. Az új templom 140,000, az iskola 30,000 
forintba került. A felavató ünnepélyre, a melyen a három 
böszörményi lelkész, továbbá Illyés Endre balmaz-ujvárosi, 
Szabó Lajos hadházi, Sőrés János b.-szt.-mihályi és Ber-
talan Gábor csegei lelkészek működnek közre, meghívta 
az egyház Kiss Áron püspököt, gróf Degenfeld József 
főgondnokot és a debreceni kollégium tanári testületét is. 

N e m e s l e l k ű adomány. Kádár József és neje Szer-
dahelyi Rozália, házasságuk ötven éves fordulója alkal-
mából egy 650 f'rtos orgonát készíttettek az egrii ref. 
gyülekezet ősrégi templomába. Az űj orgona felavatása 
f. hó 5-én történt meg. 

A békes -bánát i ref. e g y h á z m e g y e mult évi éle-
téről terjedelmes és kimerítő jelentésben számol el Szabó 
János esperes. A nyomtatásban megjelent és hozzánk is 
megküldött jelentés érdekesebb pontjait a következőkben 



ismertetjük. Szomorú tünetek általában a vasárnapi és 
hétköznapi istentisztelet látogatásának elhanyagolása; a 
törvénytelen gyermekek nagy és folyton emelkedő száma 
(447, az előző évinél 19-cel több); a vadházasságok (kimu-
tatva 338, de sok helyről nem adtak be róluk kimuta-
tást); a vegyesházasságok 300, az előző évinél 22-vel 
több; a házasságkötések 171°/0-a); a házasságoknál az egy-
házi hirdetés és esketés elmulasztása (127 pár nem esküdött 
egyházilag). A beadott kimutatások szerint e vegyes-
házasságoknál 89 esetben történt megegyezés és pedig 
48 a mi javunkra, 41 a mi kárunkra. Erre a kimuta-
tásra nézve azonban megjegyzi a jelentés, hogy azt nem 
tart ja pontosnak, mivel az orsz. stat. hivatal adatai ellen-
kezőt bizonyítanak. Javult a helyzet valamennyire a fele-
kezetnélküliek, az egyházi temetést és a keresztelést 
mellőzök körében, de bizony még a mult évben is 20 gyer-
mek maradt megkereszteletlenül. Kitért más egyházba 3 4 ; 
felekezetnélkülivé lett 203. Hozzánk áttért 45. — Sajnálattal 
említi fel az esperesi jelentés, hogy némely helyeken 
hitelveinkkel ellenkező szokások kaptak lábra, pb a pápista 
búcsúk megtartása, a böjtőlés, a sírok kivilágítása halottak 
napján stb. — Nem kedvezők az adatok a népességi 
mozgalmak tekintetében sem. Az egyházmegye lélekszáma 
197,955, a mely szám csak 648-cal több az előző évinél. 
A születési többlet a halálozással szemben 2145 (1897-ben 
2417). A szülöttek száma 7211 (kevesebb az előző évi-
nél 241-cel), a mely a lélekszámnak csupán 3.64%~ a- A 
halottak száma 5066 (az előző évinél 31-gyel több.) Ezek-
kel szemben az örvendetes jelenségek is egész sorozatát 
olvassuk a jelentésben. Különösen a humanizmus és a 
lelki gondozás terén látjuk az egyházmegye fokozott tevé-
kenységét. Az emberszeretetet gyakorolják: Nagybecskere-
ken: Ezredévi emlékszeretetház, Ker. Nőegylet; K.-Ladány-
b a n : iskolás-gyermekek neveltetéséről gondoskodó és 
elaggott szegényeket segélyező egyesület; Hódmező-Vásár-
helyen: Jótét-egyesület, Reform, nőegylet; N.-Beoskereken : 
Ref. ifj. egylet, középisk. ref. tanulók önképzőköre; Sze-
geden : Prot. nőegylet, Jótékonysági egylet: Szentesen; 
Ref. szeretet-egyesület. — Nagyban terjesztik az egyház-
megye területén a prot. valláserkölcsi könyveket, iratokat 
és lapokat. Elitéli az esperesi jelentés a Keresztyén c. 
népies lapot, mely »nem mindenben felel meg a vallás-
erkölcsi élet terjesztés nagy céljának*. A népkönyvtárak 
is szaporodnak, itt-ott vallásos felolvasásokat tartanak. A 
szociálizmus az egyházmegye területén hanyatlóban van, 
híveinek száma megapadt. A nazarénusok nem igen ter-
jeszkednek, néhol most lépnek fel, de másutt, visszatérnek 
hozzánk. Az iskolák ügye általában véve kielégítő. Kon-
firmáltatott 2545 gyermek. Az iskolák fentartására az 
egyházmegye a mult évben 169,827 frt 82 krt költött, 
a melyből egy lélekre 88 kr. esik. Szintén igen tekin-
télyes az építkezésekre fordított összeg: 94,448 frt 34 kr. 
Az adományok és hagyományok összege: 17,873 frt 
38 kr. 

A t i s z á n t ú l i ref. e g y h á z k e r ü l e t f. hó 14—17-én 
tartotta meg közgyűlését Debrecenben. Kiss Áron püspök 

jelentéséből örömmel értesült a gyűlés a kultuszminiszter 
azon táviratáról, a mely szerint a lelkészi fizetések kiegé-
szítése előre láthatólag még a jelen év folyamán meg-
történik. Farkas Antal, ujonan választott tanácsbiró letette 
a hivatalos esküt s elfoglalta tanácsbirói székét. A káp-
lánhiány ügye ezen a gyűlésen is szóba került s a gyű-
lés kimondta, hogy a segédlelkészek nevelősködését csak 
azon feltétel alatt engedi meg, hogy az illető nevelők 
lelkészi szolgálatokat ís végezzenek. A debreceni tanító-
képezde szellemi és anyagi emelésére a kerület minden 
lehetőt el fog követni s ugyancsak elhatározta a gyűlés, 
hogy anyagi támogatásban fogja részesíteni a nyíregy-
házai polgári leányiskola mellett tervezett internátustt A 
zsoltárok új kiadására Debrecen város tanácsa által kötött 
szerződést a közgyűlés helyben hagyta. Kiosztotta a köz-
gyűlés a segélyeket, s örvendetes tudomásul vette, hogy 
a kultuszminiszter ujabban tekintélyes számú tanári fize-
tést egészített ki s szintén tekintélyes számú tanítónak 
adta meg az ötödéves korpótlékot. A gazdasági és igaz-
gató tanácsok által tett intézkedéseket a közgyűlés tudo-
másul vette és megerősítette. A kollégium három űj 
tanára: Erőss Lajos theológiai, Révész Lajos gimnáziumi 
és Benyeczki Nagy Zoltán tanítóképezdei tanárok letették 
a hivatalos esküt. A felső-szabolcsi egyházmegye kerületi 
képviselőinek számát kettőről négyre emelte fel a gyűlés. 
A Révész Imre-alapítvány felhasználása tárgyában Balogh 
Ferenc által terjesztett indítványt elfogadták s Révész 
Imre müveinek sajtó alá rendezésével Balogh Ferencet és Ré-
vész Kálmán kassai lelkészt bízták meg. Dóczy Imre egyház-
kerületi középiskolai felügyelő jelentése alapján több fon-
tos intézkedést tett a gyűlés a debreceni főgimnázium 
fejlesztésére. Elhatározta a gyűlés, hogy a debreceni kollé-
gium alapítványi törzskönyvét és adattárát elkészítteti s 
ezzel a munkával Ralogh Ferencet bizta meg. — A gyű-
lés harmadik napjának tárgysorozatát legnagyobb rész-
ben iskolai ügyek töltötték ki. Legelőször a tanügyi bizott-
ság szervezeti szabályzatát tárgyalták s fogadták el némely 
módosításokkal. A kisújszállási főgimn. fentartó testületét 
felhívták a helyettes tanárok számának csökkentésére. 
Az utóbbi időben történt tanárválasztásokat tudomásul 
vették s elrendelték a még hivatali esküt nem tett taná-
rok eskü letételét. A karcagi gimn. államsegély szerző-
dését pártólólag terjesztik fel a Konventre. — A gyűlést 
lapunk zártákor még folytatják. 

T e m p l o m a v a t á s Jászkara-Jenőn . Lélekemelő ünne-
pély folyt le e hó 5-én a kecskeméti ref. egyházmegye 
Jászkara-Jenő községében, a mennyiben ekkor avatta 
föl e buzgó kis egyház egészen ujonan épült szép temp-
lomát »Imádságnak házává*. E községben ezelőtt csak 
20 évvel is még alig volt egy-két református lélek s 
ma már 6000 r. katholikus között mintegy 900 lélekre 
fölszaporodván, apostoli buzgósággal hirdeti az igazi krisz-
tusi evangéliumnak csodás hatalmát. — Nevezett napon 
d. e. 7210 órakor kondultak meg először az égfelé nyúló 
szép sugár toronynak harangjai, — s az érc nyelvek fél 
óra alatt zsúfolásig megtöltötték a templomot a hívők 
seregével. Az intelligencia részéről ott voltak: az egyház-
megye elnöksége Adám Kálmán esperes és Antos János 



főgondnok; Jászkara-Jenő részéről a község képviselete 
vallás különbség nélkül; N. Kőrösről Nyári Szabó Ferenc 
polgármester, Ádám László tanácsbiró, Mentovich Ferenc 
főgimnáziumi tanár, továbbá alsó dabasi Halász család, 
ki új toronyórával ajándékozta meg szeretett egyházát. 
Tisza-Várkonyról Markbreit Sándor nagy földbirtokos fiá-
val Aladárral. Kolozsról Gál I. nyugalmazott mérnök 
tanár, a helybeli lelkész apósa; a szomszéd lelkészek 
közül: Mészáros János kecskeméti, Szabó Elek, ókécskei 
ifj. Gsekei István szolnoki, Sikó Ernő tvárkonyi, Tóth 
Bertalan tószegi, rendes és Bálint Károly törteli, Hamar 
György veséri, h. lelkészek. Kezdő ének után először is 
is Ádám Kálmán kecskeméti esperes buzgó imában kérte 
Istennek bőséges áldását az Ur hajlékára s annak gyüle-
kezetére; majd klasszikus rövidséggel beszélt a gyülekezet 
kitartó küzdelmeiről s áldozat készségéről, melyet kezdet-
től személyesen ismer; — utána Szekér Sándor hely-
beli lelkész tartá meg I. kir. VIII. 28—29., 39, 4 0 - 4 1 . 
alapján lendületes felavató beszédét, szónoki erővel bizo-
nyítván a helyes értelemben vett Istentiszteleteket; ennek 
végeztével fölolvasta az egyház rövid, de sokban érdekes 
történetét, melynek legkimagaslóbb alakja Gál Sándor az 
egyház legelső vasakaratú gondnoka, ki ma is tisztelet-
beli gondnok. Azután Mészáros János Kecskemét szeretett 
lelkésze osztotta ki az úri szent vacsorát a maga ünne-
pélyességében Tóth Bertalan tószegi lelkész segédkezésé-
vel, mely után Szabó Elek ókécskei lelkész jegyzett el 
öt lelket az egyház tagjaiul, a keresztség szakramentuma 
által, végezetre pedig Gsekei István szolnoki lelkész mon-
dott magasan szárnyaló beszédet egy ifjú pár örök hűségi 
esküjére. így végződött az ünnepélyesség; mindenki sze-
mébe örömkönnyeket csalt a krisztusi szeretetnek eme 
magasztos megnyilatkozása, látván, hogy a régi vallási 
gyűlölet helyett együtt működő béke és szeretet ül Sión 
megtépett homlokán ! Istentisztelet után az ujonan átala-
kított lelkész lakásra vonult a gyülekezet egy része, hol 
barátságos ebéd várt mindenkit. Emelte a bankét ünne-
pélyességét a megjelent elite hölgy közönség. Ebéd felett 
csinos pohárköszöntők se hiányoztak. Hogy mindenki jól 
érezte magát, páratlan érdeme volt Szekér Sándor házi 
gazdának és a kedves házi asszonynak. Tisza-Várkony, 
1899. nov., 19-én Sikó Ernő, ref. lelkész. 

I S K O L A . 

A m ű e g y e t e m a L á g y m á n y o s o n . Az űj műegye-
tem, melyet a Ferenc József hid fejénél, a Dunapart és a 
Fehérvári-út által alkotott háromszögnyi területen épí-
tenek : egyike lesz Európa legnagyszerűbb intézeteinek. 
Ez a pavillonrendszerben alkotott épületcsoport 32,400 
négyszögöles telket foglal magában. A terület egyrésze 
még víz alatt van, de már erősen folyik a feltöltési munka. 
Az összes építkezés hat millió ötszázezer forintra van elő-
irányozva s körülbelül 15 évig tart a munka. 

Egy t a n f e l ü g y e l ő ünneplése . A szolnoki állami 
népiskolák tanítóegyesülete f. hó 4-én rótta le háláját 
Eötvös K Lajos tanfelügyelőnek a szolnoki községi iskolák 
államosítása körül kifejtett buzgó tevékenységeért. A tes-
tület ez alkalomból ünnepélyt rendezett az »Otthon* 
helyiségében, melyen az állami iskolák gondnoksága, a 
város polgármestere s az állami tanítótestület tagjain 
kivül a róm. kath. Constantin, az izr. iskolák s a felső 

nép- és polgári leányiskolák tanítótestületei s számos 
kiváló tanügybarát vett részt. 

Az első tanár -k i sasszony . A hivatalos lap nov. 
4-iki számában érdekes közlemény jelent meg: *>A val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter kinevezte dr. Tede-
schi Borhála okieves középiskolai tanárt s fiumei állami 
felsőbb leányiskolái rendes tanítónőt a szegedi állami felsőbb 
leányiskolához a IX-ik fizetési osztály 2-ik fokozatának 
megfelelő illetményekkel rendszeresített tanári állásra. 
Tedeschi Borbála az első »tanár* kisasszony s az tud-
tunkkal az első leány, ki a doktor filozófiáé címet viseli. 

N e m e s l e l k ű a lap í tvány . Dr. Medve Kálmán deb-
receni földbirtokos, Széchenyi utcai, több mint 20,000 frt 
értékű házát alapítványképen a debreceni íanítóképezdé-
nek adományozta. 

Szenior i be iktató . A debreceni ref. főiskola ez 
évi szeniorának, Bagaméri Károlynak hivatalos és ünne-
pélyes beiktatása f. hó 4-ikén történt meg. Az ünnepélyt 
Csiky Lajos akad. igazgató nyitotta meg, a mely után az 
új szenior olvasta fel értekezését az angol-hollandi inde-
pendentizmusról és ezzel kapcsolatban Szilvás Újfalvy 
Imre életéről. A felolvasás után megtörtént a hivatalos 
eskü letétele és a szokásos kézadás, a mely után Csiky 
igazgató Bagamérit hivatalosan beállított szeniornak jelen-
tette ki és felhatalmazta a szeniori jogok gyakorlására. 

EGYESÜLET. 
A keresztyén ifjúsági egyesületek studens osz-

t á ly a jövő évi január hő 2—6-án nemzetközi konferen-
ciát fog tartani Londonban. A konferencia cél ja : meg-
vizsgálni a mai világ vallási és társadalmi helyzetét; 
feleleveníteni az annak ujjászülésére szükséges keresztyén 
erőket és tanácskozni a keresztyén studenseknek a vi-
lág evangelizációban való részvétele felől. A konferen-
ciára már meghívta a rendező bizottság a világ összes 
ifjúsági egyesületeit s többek között a budapesti refor-
mátus ifjúsági egyesületet is. A budapesti református 
ifjúsági egyesület, anyagi ereje csekélysége miatt nem 
küldhet ugyan e konferenciára képviselőt, de elhatározta, 
hogy egy levélben melegen üdvözölni fogja a konferenciát 
s felkéri a budapesti ref. theol. akadémiának jelenleg 
Edinburgban tanuló növendékeit, hogy ha csak tehetik, 
jelenjenek meg e nagyfontosságú és szent célú értekezleten. 

A németországi ker. ifjúsági egyesületek szö-
vetsége a mult hó végén tartotta meg ötödik konferen-
ciáját Berlinben. A konferencia a következő elvi kijelenté-
seket te t te: 1. Öt évi tapasztalataink alapján meg vagyunk 
győződve a felől, hogy az ifjúsági egyesületek szövetsége 
igen hasznos eszköz a valódi keresztyénség szempontjá-
ból, a végre, hogy az Isten által adott üdvözítő keresz-
tyénség által az ifjúságot a valódi szabadságra és a bib-
liai alapon alló, öntudatos és mély hitélet boldogságára 
elvezérelni segítsen. 2. Hogy e célhoz eljuthassunk, ki-
mondjuk, hogy a munkálkodó tagok közé csak azok az 



ifjak vehetők fel, a kik elismerik, hogy ők leikök és életök 
nyugodalmát Istentől nyerték meg a megváltó Jézus 
Krisztus által. 3. Fogadalmunk teljesen evangéliumi és 
nem más, mint az igaz keresztyén Istennel kötött szö-
vetségének igazán méltó kifejeződése. Magában foglalja 
az gyakorlati formában a világ összes ifjúsági egyesületei 
által elvállalt kötelességeket és egyszersmind arra is ki-
terjed, hogy támogassa a konfirmáltakat konfirmációi foga-
dalmuk teljesítésében. 4. Alapelveinknek megfelelőleg mind 
egyen-egyen hívek maradtunk ahoz a gyülekezethez, a 
melyhez tartozunk, még azon esetben is, ha félreértené-
nek bennünket s szövetségünknek minden egyes tagja 
kötelességének ismeri, hogy gyülekezetének Isten igéjével 
összhangzásba hozását sürgesse. 5. A János ev. 17, 21-ben 
olvasható főpapi imádságra tekintettel kifejezzük ama 
meggyőződésünket, hogy a ker. közönségnek, hivő egyházi 
közösség által való ápolása az egyetlen Úrral és Megváltó-
val való személyes közösség gyümölcse és hogy az Isten 
e tekintetben is nagy feladatot szabott az ifjúsági egye-
sületek szövetsége elé. 

A m u n k a n é l k ü l i e k e t segitŐ németországi egye-
sület a mult hónap végén tartotta meg 17-ik évi gyűlését 
Berlinben. Az egyházi beszédet Kritzinger udvari lelkész 
mondta, a ki érdekesen mutatta fel az egyesület kicsiny 
kezdetét és az általa már eddig is elért óriási eredményt. 
Az egyesület munkáját 1882-ben öt egyszerű ember kezdte 
meg, a kik október 22-én az utcákon csavargó hajlék-
talanokat istentiszteletre hívogatták. Hivogatásuknak akkor 
16 ember engedett, a kiket istentisztelet után 9 márkából 
meg is ebédeltettek. Az első 26-ból azóta több lett 200 
ezernél és az egyesület több mint 25,000 márkát oszto-
gatott már ki közöttük. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* A M. Prot. Irodalmi Társaság m. t. tagjait 

tisztelettel fölkérem, sziveskedjenek tudomásul 
venni, hogy a debreceni nagygyűlés Emlékkönyvé-
ben a hátralékos tagok kimutatása a folyó 1899. 
évre szól és az 1898. év sajtóhibából maradt a 
hátralék-jegyzékben. Egyúttal tisztelettel kérem a 
m. t. tagokat, hogy hátralékukat nálam sürgó'sen 
törleszteni sziveskedjenek. Budapest, 1899. novem-
ber hóban. Bendl Henrik (IV.. Deáktér 4. sz.) a 
M. P. I. Társaság pénztárnoka. 

* Szemé ly i hirek. Bornyánszky Aladár ó-budai 
vallástanár, Lapunk kiadójának testvére, a Pukánszky 
Béla halála által Pozsonyban megüresedett ószövet-
ségi theologia tanári tanszékre helyettes tanárul hivatott 
meg. A jeles fiatal theológust szivesen üdvözöljük te-
hetségének és készültségének megfelelő új munkaköré-
ben. — Biberauer Richárdot, a budapesti Bethesda 
kórház és diakonissza-intézet lelkészét az angol Trak-
tátus-társaság londoni központi bizottsága a Breslauba 
távozott Gladischeszky K. helyébe a traktátusügy magyar-

országi ügyvezetőjévé nevezte ki. Örömmel látjuk fiatal 
barátunkat, volt jeles tanítványunkat a magyar traktátus-
ügy élén és reméljük, sőt elvárjuk tőle, hogy e fontos 
irodalmi megbízatásában a magyarországi viszonyok és 
szükségek gondos figyelembe vételével s a magyar egy-
házirodalmi körökkel együttműködve fog eljárni. 

* Az »Erdélyi Prot. Lap« válaszolva múltkori 
feleletünkre, hosszú cikket közöl a belmisszióról. A cikk 
alapgondolatai röviden a következők. Rosz és kárhozatos 
belmisszió az, a mit Budapesten csinálnak, jó és egyhá-
zias misszió az, a mit Kolozsváron az »Erdéliyi Prot. 
Lap« hivei nem csinálnak. 

* Ötven éves találkozó. F. hó 7-én adtak egy-
másnak találkozót azok a már megőszült férfiak, a kik 
1849-ben írták alá a debreceni ev. ref. kollégium törvé-
nyeit. Előzőleg a háznagyi hivatalnál gyülekeztek össze. 
Onnan elmentek a nagytemplomba, hogy felemeljék 
lelküket s hálát adjanak az idők Urának azért, hogy 
megengedte nekik, hogy félszázad leteltével is még lát-
hassák egymást ők, a kik 95 aláirt társ közül életben 
maradtak. Az Isten előtt kiöntve a megteljesedett szív 
hálaérzetét, kifejezték aztán ezt még élő tanáraik Tóth József 
Tóth Ferenc és Menyhárt János előtt is, meglátogatván 
őket sorba. Mindenütt Szabó János esperes fejezte ki 
méltóképen érzelmeiket. Délután egy órára közebédre 
gyűltek össze, hol a vendéglátó házi gazda Áron Miksa 
volt. Megható jelenet volt itt, mikor az ebéd kezdetén 
felolvasták az 1849-iki subscribtusok névsorát s egy-egy 
már elhalt társuk nevénél fájdalommal hangzott e l : nincs 
itt — meghalt. És ragyogott arcukon az öröm, hogy ők 
még élnek és boldogok, hogy láthatják lelki testvérségben 
az emlékezésben soha meg nem szakadt barátságukat. A 
pohárköszöntőkben is ez a hála és szeretetérzés nyert 
kifejezést, amelyek sorát Bernáth István kezdte meg. 
Dr. Kola János köszöntőjében érdekes kitérést tett, a je-
lenkori iskolázást az ő korukbelivel hasonlítván össze, a 
mely összehasonlításban azon eredményre jutott, hogy a 
mai iskolázásban sokat tanulnak s túlterhelik az ifjút, 
de kevésbé nevelnek, míg a régi iskolázásban kevesebbet 
tanítottak, de nagyobb mértékben neveltek — jellemet 
képeztek — s azon közhelyesléssel fogadott meggyőző-
dését fejezte ki, hogy jobb volt így! Ebéd után azon kö-
telező ígérettel vettek búcsút egymástól, hogy a kik élnek 
— öt évre — ismét Debrecenbe kívánkoznak. Kívánjuk, 
hogy mindnyájan éljenek és ismét találkozzanak ! — A 
jubilált tanulótársak névsora: Kola János ügyvéd, orszgy. 
képviselő, Szabó János esperes, Csillag Lajos lelkész, 
Czeglédv Ferenc földb., Borbély Samu nyug. jegyző, Áron 
Miksa földb. Nagy Károly lelkész, Losonczi József földb. 
dr, Konrád Dávid orvos, Bakos Antal hajdúmegyei irnok, 
Osváth Gyula jegyző, Gál Ferenc nyug. lelkész, Beretóy 
János tak. pénzt, tisztviselő, Kémeri Gábor fő-számvevő, 
Vecsey Viktor magánzó, Eszenyi Sándor nyug. tanító, 
Bige Sándor nyug. törvényszéki biró, Bajza Antal lelkész, 
Bernáth Istán földb., Báthory István lelkész, Varga Sán-
dor nyug. tanító, Baráth Imre lelkész, Bujdosó Lajos kol-



légiumi kezelő könyvtárnok, Dobi Zsigmond, dr. Medve 
Kálmán földbirtokos, Bartha Mór nyűg. lelkész, lapszer-
kesztő, nem subscriptus, hanem a theológia hallgatására 
bennmaradtak tanulótársa. (Debr. Prot. L.) 

* A debreceni nagytemplom fűtése. Még a múlt 
év tavaszán adatott be a debreceni ev. ref. presbitérium 
ülésében egy indítvány a nagytemplom fűtésére vonat-
kozólag, mert már lehetetlen az általános közóhaj elől 
továbbra is elzárkózva maradni. Az indítványt akkor 
tanulmányozás végett a lelkészi karnak adták ki, mely 
nagy körültekintéssel igyekezett megoldani a nehéz fel-
adatot, a mennyiben ily nagy helyiségben, úgy a légvonat 
elkerülése, mint a fűtés lehető olcsóvá tétele, komoly 
tanulmányokat igényel. A lelkészi kar Kugler Mihály 
mérnököt, az e téren elismert szakférfiút kérte fel terve-
zet készítésére, nem régen eleget is tett a megbízás-
nak és külföldi ilynemű berendezések tanulmányozása 
alapján oly tervet mutatott be, mely minden tekintetben 
megfelelőnek látszik. Kugler, ki pár évvel ezelőtt még 
Debrecen előkelő társadalmának egyik legkedveltebb tagja 
volt, központi légfűtést tervez szellőztetéssel egybekötve; 
a fűtő testek és ventillátorok a nyugoti torony alatt levő 
helyiségekben szereltetnének fel, a meleg levegő légüstök 
által hajtatik a templom belsejébe és pedig minden egyes 
ülőhely alá külön, mi által teljesen egyenletes és légvonat 
nélküli fűtés áll elő. Az összes költségek 12,000 frtra 
rúdnak. Mint halljuk, a presbilerium már legközelebb fog-
lalkozni fog az ajánlattal. (Dnbr. Pr. L.) 

* A »Los von Rom* mozga lom folyton tart Ausz-
triában, s hogy annak nemcsak politikai, hanem vallási 
indokai is vannak, kitűnik abból, hogy a prot. egyházakba 
áttértek egymásután szervezik a gyülekezeteket s templo-
mokat emelnek. így október 22-én Karbitzban, október 
81-én Krammelben és Turnban tették le egy-egy templom 
alapkövét. Ha a pápás egyházból kilépettek mindenfelé 
egy gyülekezetekké szervezkednek és templomokat épí-
tenek, akkor az azokból kiáradó evangéliumi világosság 
bizonyára még több lélekbe fog behatolni s a >Los von 
Rom« mozgalom újjá fogja alakítani Ausztria vallási 
képét. 

P á l y á z a t . 

A pesti ágost. hitv. evang. magyar és német egy-
házgyúlekezet orgonistái és énektanítói állása megüresed-
vén, ez állásra a nyilvános pályázat ezennel kiiratik : 

1. Ez állás elnyerhetésének feltételei a következők: 
A pályázó legyen magyar honosságú, ág. hitv. ev. 

vallású, úgy az orgonajátékban, mint az énektanításban 
kiváló és az énektanításra képesített legyen, a magyar 
és német nyelvet egyaránt teljesen bírja. 

2. Az orgonista és énektanító kötelességei a követ-
kezők : 

a) orgonista minőségben, úgy a nyilvános istentisz-
teletek alkalmával, valamint kívánatra magán funkciók 

alkalmával is köteles az orgonázást ellátni és az éneket 
vezetni; 

b) temetések alkalmával köteles az éneket, az érde-
keltek által kivánt módon vezetni és az ahoz szüksé-
ges énekesekről gondoskodni; 

c) a templomi ének emelése céljából köteles az or-
gona mellett énekkart szervezni, a melynek költségeit a 
két testvérgyülekezet viselendi; 

d) énektanítói minőségében köteles az elemi és 
polgári iskolai, valamint a gimnáziumi növendékeket az 
énekben oktatni, és pedig köteles az ifjúságot a zene el-
méletébe bevezetni és azt egyházi és világi dallamoknak 
kotta szerinti éneklésébe begyakorolni; az énekórák heti 
száma azonban 18-nál több nem lehet; 

é) köteles azon tanítóknak, a kik növendékeiket ön-
maguk tanítják az énekben, a kivánt útbaigazítást meg-
adni és szükség eseteben nekik énekleckét adni; 

f) köteies iskolai ünnepélyek alkalmával az éneket 
vezetni és az iskolai dalárda karmesteri teendőit végezni; 
kívánatra köteles a gimnáziumi dalkör vezetését is elvál-
lalni; 

g) köteles idejét és működését kizárólag egyházunk 
és iskoláinknak szentelni, tehát más nyilvános és magán-
intézetnél tanítói vagy orgonistái állást nem fogadhat és 
nem láthat el. 

3. Az orgonista és énektanítói állással egybekötött 
javadalmazás a következő: az orgonistái minőségben 
járó évi 600 frton és a magánfunkciókért megállapított 
működési ^illetékeken felül, a népiskolai tanítók részére 
szabályzatilag megállapított fizetést húzza, vagyis alkal-
mazásakor a III. fizetési fokozat szerint 600 frt fizetést 
és 200 frt lakpénzt élvez; három szolgálati év lejártával 
a II. fizetési fokozat szerint 800 frt fizetést és 240 frt lakpénzt 
nyer ; további négy szolgálati év lejártával az I. fizetési 
fokozatba lép és 1100 frt fizetést és 330 frt lakpénzt 
élvez ; az első fizetési fokozatba történt belépésétől szá-
mítva, minden betöltött öt szolgálati év után 100 frtnyi 
ötödéves pótlékot nyer. — Egyúttal tagjává lesz az egy-
házi nyugdíjintézetnek, a szabályzat szerinti tagsági járu-
lékok kifizetésének kötelezettségével és élvezi a szabály-
zatilag biztosított ellátási kedvezményeket. 

A pályázók felhivatnak, hogy a fenti feltételekben 
foglalt minősítésüket kellően igazoló okmányokkal felsze-
relt pályázati folyamodásaikat 1899. november hó 30-ig 
alólírott syndicusnál (V. bálvány-utca 8.) nyújtsák be ; 
fentartja magának az egyházi választmány, hogy a pá-
lyázókat nyilvános istentiszteletek alkalmával tartandó 
próbaorgonázásra is meghívhassa. 

Kelt a pesti ágost. hitv. evang. magyar és német 
egyházgyülekezet közös választmányának 1899. évi okt. 
hó 23-án tartott üléséből. 

Dr. Krdlik Lajos, Dr. Zsigmondy Jenő, 
közfelügyelő. 2—3 syndicus. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR c s . É S KTR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőség: 
IX. kerillet, Kálvin-tér 7. szám, hová a kézira tok 

c imzendök. 
Kiadő-Iiivatal : 

Hornyánszkt/ Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöfiz. és hirdet , d i j ak 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. 
El<í f i z e t é s i A r a : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Ef/yes szám ára 80 kr. 

Egyházunk feladatai a szocializmussal 
szemben. 

(Felolvastatott a budapesti belmissziói értekezlet novemberi ülésén.) 

Haladásnak kell tekinteni, hogy e helyről 
ebben az órában ezen, remélem, áldásosnak 
bizonyuló belmisszió rendezőinek szívességéből 
erről a tárgyról nézeteimet előadhatom. A magyar 
protestánsok sokáig épen nem foglalkoztak a 
szocializmus kérdésével és mikor az idők árja 
rászorítja őket, hogy ezt tegyék, a legtöbben 
csak kedvetlenül teszik. Sem az egyházi, sem a 
protestáns világi férfiak körében, kénytelen va-
gyok ezt a kemény szót kimondani, ez ideig 
nem nyilvánult oly fokú érdeklődés ezek iránt 
a kérdések iránt, a melyet ezek a jövőre kiható 
jelentőségüknél fogva méltán megérdemelnek. 
Igazán nagy szükség van reá, hogy ez másként 
legyen, hogy a közvélemény felkeljen ós tet-
tekre serkentse azokat is, a kik erre maguktól 
semmi módon nem hajlandók. 

Magyarországban, különösen pedig ebben a 
rohamosan fejlődő és igazán fényes fővárosban 
az emberek legnagyobb része meg van győződve 
arról, hogy nem csupán haladunk, hanem hogy 
jövőnk biztos alapokon nyugszik és szebb, jobb 
kor fog megnyílni nemzetünk történetében. Ennek 
a felfogásnak támogatására felhozzák az emel-
kedésnek bennünket kétségkívül körülfogó jeleit : 
az emelkedő palotákat, a családok háztartásában 
nem kevésbé emelkedő luxust, a szaporodó szín-
házakat, az élvezeteknek sokszorosocló eszközeit, 
a fejlődő forgalmat, az élénkülő kereskedést és 
mindazt, a mi ezekkel összefügg. Az emberek-
ben meg van a hajlandóság, hogy a dolgok jó 
oldalát kikeresve szem elől téveszszék azokat, 
a melyek őket ezen optimizmusukban zavarhat-
nák. A léleknek ez a tulajdonsága nemcsak 
onnan ered, hogy a jó dolgokat természetünk-
nél fogva jobban szeretjük, mint a roszakat, 
hanem abból a sokszor öntudatlan, de nem egyszer 

tudott körülményből is, hogy konstatálva a hely-
zet hátrányait, abból reánk kötelességek hárul-
nának, a kötelességek pedig teendőket, sokszor 
talán kellemetlen teendőket rónak reánk. 

Ámde azok, a kik szeretik az igazságot, a 
kik a dolgok mélyére igyekeznek hatolni, nem 
csupán a fényt és ragyogást veszik figyelembe, 
hanem épen ellenkezőleg az árnyékos oldalakat 
is szemmel kísérik, a fénynek ós árnyéknak 
egybevetéséből igyekeznek a való képet meg-
ismerni. Ez a valóság pedig korántsem oly meg-
nyugtató, korántsem oly felhőtlen, mint a milyen-
nek hisszük. Nagyon is sok a fekete pont és 
haladásunk épen nem kifogástalan, sőt sok aggo-
dalomra ad okot. 

Legyen szabad ebben a tekintetben egy 
pár adatra hivatkoznom. Magában Budapesten, 
e gazdaguló fővárosban, a paloták árnyékában 
a bűnnek ós nyomornak oly fokával találkozunk, 
melyet szégyenelhetne, London, s melyre nem 
volna büszke Páris. Sokat tudnék beszélni azok-
ról a nyomorúságokról, a melyeket a mester-
inasoknak át kell szenvedniük; arról a feneketlen 
erkölcsi mocsárról, melyben fővárosunk legalsóbb 
rétegei fe t rengenek; a pálinkás boltok ós éjjeli 
szállások rejtelmeiről; tót napszámosokról, a kik 
a mi világhírű malmaink kibocsátott vizében 
keresik azt a meleget és éjjeli nyugodalmat, a 
melyet a mi társadalmunk minden erőfeszítésük 
dacára sem hajlandó nekik megadni. A leg-
nagyobb önzés, a leghidegebb szivtelenség és 
elvakultság kell ahhoz, hogy ily dolgok nem 
csupán létrejöjjenek, hanem hogy társadalmunk-
ban, a mely legalább névleg keresztyénnek vallja 
magát, huzamos időn keresztül fenn is állhassa-
nak. Ha nem volnánk annyira elfoglalva saját 
magunkkal, élvezeteinkkel ós a vagyonnak szerzé-
sével, eszünkbe ju tna az, hogy ezek igazán 
megszégyenítő állapotok, hogy ezeken segíteni 
kell, ha nem humanizmusból, ha nem keresz-
tyén indulatból, lagalább azért, mert ezek vesze-
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delmessó válhatnának reánk nézve is és kockára 
tehetik azt a haladást, melyre oly büszkék 
vagyunk és a mely nekünk annyira drága. 

Nem csupán a főváros az, a honnan az er-
kölcsök romlása és a társadalom hanyatlása 
miatt felhangzanak e panaszok. Emlékezzünk csak 
azokra az agrár-szociális mozgalmakra, melyek 
az Alföldnek leggazdagabb megyéiben ütötték fel 
fejüket. Emlékezzünk arra a nyomorúságra, 
melybe a rutén vármegyék lakossága a mi köny-
nyelműségünk folytán, a vérszopó uzsorások 
kegyelméből belekerült. Túl a Királyhágón, Erdély 
bércein nem régen konstatálták, hogy több vár-
megyében egy ret tenetes betegség, a pellagrá 
lépett fel, mely az embereket eleinte munka-
képtelenné teszi s azután az őrültek házába 
hajtja. Es ennek a pellagrának oka a hitvány, 
ki nem elégítő táplálkozás, mert azon vidék-
nek lakói évek során át, alig jutnak ahhoz, hogy 
húst költhessenek el. 

Ezek a vagyoni nyomorúságot illetik. De 
módunkban van hivatalos adatokat idézni arra 
nézve, hogy erkölcsi tekintetben sem állunk jól, 
hogy a jogi érzék gyengül s a bűntettek és vét-
ségek száma évről-évre megdöbbentő pontosság-
gal szaporodik. Erre vonatkozólag legyen sza-
bad néhány adatot idézni. Bűntettek és vétségek 
mia t t a járásbíróságok 1'894-ben 63,726,1898-ban 
69,166, a törvényszékek pedig 10,198, illetőleg 
11,169 egyént büntettek meg. Az elítéltek száma 
tehát nö. De a mi ennél még rosszabb a növe-
kedés leginkább az i f j ú bűnösökre esik. N ö v e k e d é s t 
látunk a 16-ik évtől fel a 24-ik évig, tehát 
épen a kezdő ifjúság évében. De szaporodnak a 
16-ik évnél fiatalabb bűnösök is. A fővárosi 
rendőrség jelentései tele vannak erre vonatkozó 
panaszokkal s abban kulminálnak, hogy a rend-
őrség jóformán képtelen lesz feladatát megol-
dani, ha ez a rothadás, az ifjú lelkeknek ez a 
megbomlása az eddigi arányokban terjed és nő. 

Magyarországban a nyolcvanas évek első 
felében átlag csak 1348 öngyilkos volt. 1895-ben 
2303, míg 1898-ban a számuk meghaladta a 
háromezret . Ezzel szemben az utolsó évben 
csakis 885 gyilkosságot követtek el, tehát több 
mint háromszor annyi ember emelte kezét saját 
magára, mint a mennyit a gyilkosok pusztí-
tottak el. Fel kell említenem azt is, hogy az 
őrültek száma folytonos és feltűnő módon sza-
porodik és oly csekély nálunk az igazi keresz-
tyén szellem, a szenvedő felebarátaink iránti 
jóindulat, hogy az őrülteknek csak egy csekély 
százaléka helyezhető el az őrültek házában, a többi 
pedig nem egy esetben a lehető legrosszabb 
körülmények között éli le amúgy is nyomorult 
életét. 

Nem akarok ezen a szomorú mezőn tovább 
menni. Azok a tények, a melyeket felhoztam, 
eléggé bizonyítják társadalmunk betegségét ; bi-
zonyítják azt, hogy az egyes téreken különösen 
pedig a vagyon felhalmozódása körül felmutat-
ható haladás mellett erkölcsi tekintetben, sőt 
fizikailag is, nagyon erősen sülyedünk. Míg egyes 
társadalmi rétegeknek clolga nagyon is jól megy, 
az alatt mások sokat szenvednek, nagyon sokat 
kénytelenek nélkülözni s ebben a korban, a 
midőn a civilizáció érzékenyebbé s a szenve-
dések iránt fogékonyabbá teszi az embereket, 
minden csapás, mely bennünket ér, mélyebb 
reakciót, elégedetlenséget költ fel. Tűrni, panasz 
nélkül szenvedni, megnyugodni és Istenbe vetett 
bizodalommal várni a jobb jövőt, a r ra ma nagyon 
kevés ember hajlandó. Nem csoda tehát, ha ilyen 
viszonyok között, a milyeneket fentebb vázoltunk, 
megterem a socializmus magja, a mely nem 
egyéb, mint tiltakozás azokkal nyomorúságokkal 
és szerencsétlenségekkel szemben, a melyek az 
alsó osztályokat nyomják. Es ha orvosló kezekre 
nem találnak, a nyomás annál nagyobb lesz, minél 
inkább szaporodik a vagyon, minél inkább fej-
lődik az ipar és kereskedelem s ezzel együtt az 
önzés. 

Nem foglalkozom azzal, hogy milyen volt 
a szocializmus az egyes nyugati államokban, 
milyenek voltak aspirációi és milyen borzasztó 
tet tekre szánták el egyesek magukat, hogy eze-
ket a követeléseket megvalósítsák. Csakis a r ra 
terjeszkedem ki, hogy röviden körvonalozzam 
egyházunk feladatait e téren és érthetővé tegyem 
tisztelt hallgatóim előtt, hogy legfőbb ideje annak, 
hogy tet tekre serkentve Isten nevében munká-
hoz fogjunk. 

Azok az állapotok, melyekre fennebb utal-
tam, a dolgozó osztályoknak a fensőbbekkel való 
összeütközése onnan erecl, mert a régi keresz-
tyén ideál , »szeresd felebarátodat, mint ten maga-
data elhalványult. Az emberek önzők lettek alant 
és fenn, nem erkölcsi célok, hanem az anyagi 
haszon vezeti őket és (miután a közgazdaság 
feltalálta azt a jelszavat, hogy a szabad verseny 
a haladásnak és fejlődésnek alapja) a haladás 
nevében gázolják agyon az erősek és hatalma-
sok a gyengéket, a kis embereket. Más részről 
az erkölcsi tartalmától megfosztott munkás osz-
tály vak dühhel támad a társadalmi rend és 
annak képviselői ellen. Visszaesünk a régi idők 
durvaságába, oda, a hol az erő és hatalom dön-
tött el minden kérdést. A materializmus folytán 
vallástalanná és azzal egyidejűleg erkölcstelenné 
alakuló társadalomban elvesznek az erkölcsi ala-
pok, a melyeken biztosan nyugodhatott volna. 
Az orvosság tehát az, hogy korlátoljuk a felsőbb 



osztályok önzését, erkölcsiséget csepegtessünk az alsó 
rétegekbe és megnemesítsük az egész nemzet dolgozó 
részének érzelmeit. Erre az állam az ő §§.-ival, csend-
őreivel, és bíráival képtelen, itt az egyházak 
erkölcsi munkája a döntő tényező. 

Ezt a haladottabb országokban már régóta 
belátták. Régóta megindult az orvoslásra vonat-
kozó tevékenység. Nálunk azonban csakis a leg-
utóbbi események és a vallásos szellem kezdődő 
újraébredése óta lehet konstatálni, hogy e téren 
akadnak emberek, a kik munkálni hajlandók. 
Arról van szó, hogy a protestáns egyház kebe-
lében ezt a hajlandóságot, a mely itt-ott már tet-
tekben is nyilvánul, formába öntve organizáljuk, 
hogy életképes alkotásokkal gazdagítsuk társa-
dalmi életünket. Azoknak a bajoknak, a melyekre 
fennebb utaltunk, nem lehet más ós nem is lesz 
m á s o r v o s s á g a , m i n t a keresztyén szellem újra 
ébredése, a mely megtalálja az igazságnak útját 
ott is, a hova a törvény keze eljutni nem bír, 
mely a munkaadók ós munkások közötti viták 
elintézésénél nem rideg paragrafusokra támasz-
kodik, hanem a keresztyén sziv melegével adja 
meg a szegénynek és a szűkölködőnek azt, a mit 
ez tőle, mint embertársától jogosan megkívánhat. 

A szocializmus ellen irányuló állami tevé-
kenység kétségkívül fontos és magunk is sokat 
sürgettük, hogy ebben az irányban a munkásság 
meginduljon. De az állam gyökeresen orvosolni 
a bajokat nem képes, mert a bajnak gyökere 
az önzővé és rideggé lett szivekben rejtőzik. A 
kór első sorban bennünk egyénekben vari, az 
egyént kell tehát reformálni, tisztább ós neme-
sebb aspirációkkal megtölteni, s akkor a nagy 
problémák simábban lesznek megoldhatók. E 
tekintetben az egyházak feladatai oly nagyok, 
hogy semmi más által nem pótolhatók. De ehez 
szükséges, hogy az egyházak hivatalnokai, legye-
nek azok akár papok, akár világiak, megértve 
a kor intő szavát, annak megfelelőleg munkál-
kodjanak. 

Jó nekünk protestánsoknak tudni azt, hogy 
Németországon a római egyház már milyen régen 
megindítottak ebben az irányban a munkát s a 
hires mainzi érsek, Ketteler, már évtizedek előtt 
kimondotta, hogy a szocializmus kérdésével neki 
komolyan kell foglalkoznia, mert főpap ós keresz-
tyén. Mint keresztyénnek foglalkoznia kell, mert 
Krisztus, a világ megváltója, nem csupán az embe-
rek lelkeit akar ta megváltani, hanem fájdalmaikat 
és szenvedéseiket is enyhíteni. Mint főpapnak 
foglalkoznia kell vele, mert egyházának régi 
hagyománya, hogy könyörületes és jó szívvel 
legyen a szegényhez és mindazokhoz, a kik nyo-
morúságba jutottak. Ugyanezen a nyomon indul-
tak a német protestánsok is, midőn a szociális 

munkásságukat megindították ós energikus bel-
missziói tevékenységűk által létrehozták azokat 
a filantropikus intézeteket, a melyek annyi nyo-
mort és szenvedést gyógyítottak meg. 

Az egyház munkája magára az államra ós 
társadalomra nézve két irányban válik nagyon 
fontossá. Azoknak, a kik az egyház szolgái, köte-
lességük a szónak, a tollnak ós tettnek hatal-
mával megállítani azt az eldurvulást, a mely 
az emberek lelkében ós szivében napról napra 
nagyobb tért foglal. Az ő kötelességük egyesülve 
a világiaknak azzal a csekély csapatával, a mely 
ilyen feladatok iránt érdeklődést mutat, meg 
tenni mindent a r ra nézve, hogy a régi, nemes 
ós fenköltebb ideálok töltsék el az embereket ; 
hogy az emberek szemei ne csak mindig a föl-
dön jár janak, hanem felemelkedjenek az ég felé 
is s ily módon megnyissák az erkölcsi haladás-
nak ösvényét, mely nélkül tudós közgazdák 
egybehangzó véleménye szerint, az anyagi hala-
dás sem nyugszik biztos alapokon. Nem unal-
mas, nem csupán egyházi munkásság ez, hanem 
tulajdonkópen olyan kezdeményezés, a melynek 
jövőjétől az egész országnak ós az egész magyar 
társadalomnak jövője függ. Ha sikerült a neme-
sebb aspirációkat bele vinni az egyesek lelkébe, 
belójök oltani újra a becsületnek, a tisztességnek, 
az elődök iránt való kegyeletnek kiveszőben 
levő érzeteit, akkor igazán új alapokra fektet-
tük a társadalmi fejlődóst ós kiküszöböltük azo-
kat a gyalázatosságokat, melyeket közéletünk 
marék számra tucl felmutatni. 

De a hivő és buzgó protestáns feladata lesz 
az is, hogy a gyakorlati élet terére lépve, a 
fentebb jelzett értelemben igyekezzék egyes fel-
merülő problémákat megoldani. A katholikus 
körök országos nagygyűlésén, a mely csak pár 
nap előtt folyt le, a római katholikusok már 
szervezett munkásságra, sőt eredményekre hivat-
kozhattak. Beszélnek arról, hogy mennyit tettek 
társadalmi téren ós mennyit az anyagiakban ós 
bizonyos, hogy ez a mozgalom lankadni nem 
fog ós míg egyrészről j avukra válik maguknak 
a híveknek, másrészről e munka megnemesíti 
azokat, a kik az ujjáteremtést kezükbe vették. 
Elmaradni tehát nekünk sem szabad, sőt jö-
vőnk veszélyeztetése nélkül nem is lehet. 

S ha valaki azt kérdezné, hogy melyek azon 
legközelebbi feladatok, a melyekre munkássá-
gunkat összpontosítani kell, a felelet nem volna 
nehéz. Mindenekelőtt a r ra kellene törekedni, 
hogy a vasárnapi munkaszünet kíterjesztessók. E 
nélkül a további munka nagyon nehéz, sok te-
kintetben lehetetlen, mert egyetlen nap sem 
marad a szívnek és léleknek rendelkezésére s 
ezek a folytonos durva munka hatása alatt 



menthetetlenül ki lesznek téve az eldurvulásnak 
továbbra is. Papjaink és világi nagyuraink maga-
tartása e tekintetben jogos kifogásokra ad alkal-
mat. Ennek azonban meg kell változnia s a jelen 
állapotokon gyökeresen segíteni nem is nehéz. 

Azután szükségét látom annak, hogy a 
»Lorántffy Zsuzsánna egyesületa a Nagypénteki 
társaság, az Országos prot. árvaegylet stb. mintájára 
minden nagyobb egyházban alakítsunk evangéliumi 
egyesületeket; hogy figyelemmel legyünk a vallá-
sunkon levő mester-inasok és segédek, egyetemi 
ifjak lelki életére s őket oltalmazni igyekezzünk 
a kísértések, az elbukás ellen. 

Alakítsunk ifjúsági egyesületeket, szervez-
zünk szövetkezeteket és hassunk oda, hogy a 
haszon egy része nevelési és egyházi célokra 
fordíttassék. Mindenek fölött pedig igyekezzünk 
megnemesíteni a közszellemet ós feloldani azt az 
önzésnek zsarnoksága alól, mely fő-fő oka jófor-
mán minden bajnak. Küzdjünk a korcsmák, az 
alkohol ellen, vegyük kézbe a felekezetünkhöz 
tartozó árvák, aggok és nyomorultak ügyét. Tö-
rekedjünk oda, hogy egyházunk hiveit tetteik-
ben ós cselekedeteikben igaz evangéliumi szel-
lem vezesse. 

Mennyivel szebb, nemesebb lesz igy körü-
löttünk a világ, mennyivel közelebb jutunk ahoz, 
hogy életünk föladatának tekintjük jobbá, neme-
sebbekké ós boldogabbakká tenni honfitársainkat 
ós derültebbé azt a kört, melybe bennünket az 
Űr helyezett. Ennél nemesebb cél senkit nem 
vezethet. 

Nagy és nehéz munka az, a mi előttünk 
áll és erős meggyőződésem, hogy lót és nem lét 
kérdése az, hogy valahára férfiasan munkához 
lássunk. A materializmus szelleme elborítá egy-
házainkat, a melyek gyűlésein alig hallunk mást, 
mint a fizetések elégtelensége miatti panaszokat. 
Ideje hogy ez másként legyen és visszatérve 
Jézushoz szűnjék meg frázis lenni a sokszor 
ismételt mondás, próbáljuk meg újból szeretni 
felebarátainkat. Nemcsak azok nyernek ezzel, 
megnemesbülünk saját magunk is. A mire nagy 
szükség van. 

Bernát István. 

I S K O L A Ü G Y . 
A debreceni ev, ref. főgimnázium. 

Egy kis körültekintés a Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése 
alkalmával. 

(Folytatás.) 

10. Mielőtt szemlénket tovább folytatnók, lássak az 
előbbi cikkünk 8. p. alatt említett Iskolai Rendtartást, mely 
a tiszántúli egyházkerület által 1889-ben megerősített 

» Tanulókat illető belrendtartási és fegyelmi szabályok« 
alapján készült. Még pedig, mint a módszeres értekezletek 
elvi megállapodását, ezt a Rendtartást is a mostani 
igazgató javasolta s illetőleg tervezte. Tehát az általános 
törvény egy szakaszának mintegy novelláris intézkedése, 
azért, hogy ez által testet öltsön a fennebbiekben célul 
kitűzött tanításnak, nevelésnek és módszernek elmélete. 
Vagyis: nemcsak határozni, jegyzőkönyvezni tudnak itt a 
tanárok, hanem szigorúan végre is hajtják közös meg-
állapodásaikat, — a mint ezen alábbi, saját magukra és 
maguk által a tanulókra önként hozott »külön törvények« 
bizonyítják. S míg el nem felejteném, megjegyzem, hogy 
ezen speciális intézkedéseknek is a tanulókat illető részei 
az egyes osztályokban keretek alatt állandóan ki vannak 
függesztve. Igen helyesen, mert így a tanulók tájékozva 
vannak kötelességeik felől. 

1. A k ü l s ő r e n d ós f e g y e l e m f e n t a r t á s á r a s z o l g á l ó 
i n t é z k e d é s e k . 

A) Minden nap d. e. és d. u. a tanítás az első 
órán imával kezdődik és az utolsón imával végződik. * 
(Hány gimnáziumban vagy középiskolákban teszik meg 
ezt? íme, az előbbi cikk 9. p. alatt tárgyalt gyermek-
istentisztelethez még ez az intézkedés is !) 

R) Minden tanév első tanítási óráján az osztály fő : 
a) A beirás-lapokat beszedi, a leckerendet lediktálja; 
egy példányban a tanteremben kifüggeszti, b) A benlakók 
közül egy jobb tanulót az osztályterem kulcsával meg-
bíz. c) Egy ügyesebb tanuló megbízatik, hogy minden 
tanóra előtt a taneszközök : fali tábla, szivacs, kréta stb. 
tisztántartásáról, valamint a kathedra és szék leporozá-
sáról gondoskodjék. (Ezt az utolsó pontot, valamint a 
kulcscsal megbízást úgy értjük, hogy ez az »asszistens« 
tanuló ellenőrzi az iskola- vagy a teremszolgát.) d) Egy 
másik tanuló az osztály-napló ki- és bevitelével bízandó 
meg. e) A tanteremben az ülőhelyeket az osztályfő jelöli 
ki, kellő figyelemmel a rövidlátókra és más fogyatkozás-
ban szenvedőkre, f ) Megvizsgálja: megvannak-e a szük-
séges könyvek, taneszközök a tanulóknál, kik a hiány 
pótlására azonnal utasítandók. g) Gondoskodik a névsor 
összeállítása és betűrendes leiratásáról s a 2-ik tanórára 
minden szaktanárnak kézbesílteti. 

C) Minden szaktanár az első órán : a) Megvizs-
gálja, hogy el vannak-e látva a tanulók a szükséges tan-
könyvekkel. b) A szegény tanulókat, kik a szegény tanulói 
könyvtárból könyvet kérnek, jegyzékbe veszi, kívánságai-
kat a könyvtárnokkal közli s intézkedik, hogy minélelőbb 
könyveket kapjanak, c) Utasítást ad a szükséges füze-
tekre nézve, é) Egy osztályban lehetőleg minden füzet 
egyalakú legyen, é) Utasítást ad — főleg az alsóbb osz-
tályokban — hogyan kezelendők a taneszközök, f ) Figyel-
mezteti a tanulókat, hogy minden könyvük és füzetük 
lapszámozva, borítékkal és nevükkel el legyen látva. 
g) Rajzi-, földrajzi-, történelmi-, természetrajzi- tanszerek 
bevitelével az illető szaktanár már az első órán megbíz 
egyes jobb tanulókat. 



D) Minden tanár minden tanórán ügyel e követ-
kezőkre- a) Leckemulasztás, igazolás, jelentések a tanítás 
kezdetén intézendők el. b) Tanuló, kinek bármi jelenteni 
valója van, a tanteremben tanítás kezdete előtt a kathed-
ránál jelent, c) Későn jövő tanuló késedelme okát ille-
delmesen jelenti; az ilyen az elmulasztottak pótlására 
figyelmeztetik, d) Alsó osztályos tanulókat előforduló alkalom-
kor szoktatni kell az illendőség követelményeire is: kö-
szönés, meghajlás stb. e) A tanár ügyel, hogy a tanulók 
testtartása az egészség követelményeinek megfelelő legyen ; 
a tanulók fesztelenül, ildomosán s egymástól kellő távol-
ban üljenek úgy, hogy a kezüket mindig látni lehessen. 
/) Minden mozgás, foglalkozás, mely a tanulók figyelmét 
elvonja, zavarásnak veendő. Papírhulladék, szemételhá-
nyás, köpködés, valamint ételneműek, gyümölcsök bevi-
vése eltiltandó, g) A tanárt vagy bármely látogató ven-
déget beléptekor és távoztakor a tanulók szó nélkül, he-
lyükről lehetőleg egyszerre történő fölkeléssel üdvözlik. 

II. A tan í tá s i e l járás m ó d o z a t a i . 

A) A tanár belépése előtt: a) Úgy a délelőtti, mint 
a délutáni első tanítási órán már az első csengetésre 
minden tanuló az osztályhan tartozik lenni s csendben 
a tanárra várn i ; második csengetéskor pontban .a tanítás 
kezdődik, b) Óraközökben rendesen 10 perc szünet van, 
mely ulán csengetésre minden tanuló helyét újra elfog-
lalni tartozik. 

B) A tanár belépte után : a) Imádkozás és a szo-
kásos jelentések után mindent el kell távoztatni, a mi a 
tanítás menetét zavarhatná, b) A tanár ügyel, hogy a 
padon vagy a tanulók kezében szükségtelen könyv vagy 
más eszköz ne legyen, c) A szükséges könyvet, füzetet, 
irást, vagy egyéb tanszert az egész osztálylyal egyszerre 
vétetünk elő és rakatunk el; valamint egyszerre készül-
nek elmenetelhez s más efféléhez a tanulók, d) A tanár 
kérdezés és tanítás közben oly helyet foglaljon el, a hon-
nan minden növendéket láthat, e) A tanár fontos ok 
nélkül helyét ne változtassa; hátat az osztálynak, ha 
múlhatatlanul nem szükséges, ne fordítson, f ) Első legyen 
a mult órán tanultak számon kérése (feleltetés), g) Egész 
órán nem kell feleltetni, hogy az osztály foglalkozzék; 
minden órán újat is kell tanítani, ismétlésnél, pl. az is-
merteket egy vagy más szempontból ,összefoglalni, rend-
szerezni. h) A kérdés feltevése lehetőleg mindig előzze 
meg a tanuló felhívását, i) A felszólítások arányosan 
oszoljanak meg, necsak a jók, hanem főleg a nehezebb 
felfogásúak és beszédűek is felhívandók. k) Felelni (iga-
zítani) akarók felemelt jobb kézzel adnak jelt. (Ezt a 
szokást, t. i. az ujj-felemelést sokan, a kiváló pedagogusok 
közül is, helytelenítik. Magam is az általános szokás 
közepette inkább hátrányát, mint előnyét tapasztaltam és 
tapasztalom. A szerényebb és bátortalanabb tanulók még 
felhívásra sem igen tart ják fel ujjukat, ellenben a fitog--
tatók, kérkedők s illetőleg a »szamarak« annál többször. 
Ezt a pontot a következő l) alatti pont feleslegessé teszi.) 

I) A tanuló feleletét necsak a tanár, hanem olykor-olykor 
egy másik tanuló is javítsa (természetesen a tanár meg-
szólítására.) 

C) Új ismeretek tanítási módja. a) A tanítás közös 
munka legyen s gondoskodni kell, hogy a tanulók maguk 
is a munkába be legyenek vive; ezért minden kérdés 
és fejtegetés az egész osztálynak szóljon, b) A tanítás a 
legkisebb részletében is tudatos legyen s a következő 
fokozatokon át vezettessék: a) Első a cél kitűzés: mit 
akarunk megtanulni. — Figyelemkeltés foka. — A cél 
konkrét Jegyen, pl. nem azt mondjuk, hogy: most az 
ablativus absolutus-t akarjuk tanulni ; hanem: lássuk ezt. 
a példát, Bruto occiso, most nézzük meg, hogy mi ez 
stb./?) Második fok: kérdések által kell az újat megvilá-
gítani s régibb ismeretekkel kapcsolatba hozni. — Meg-
értés foka. — A fiúk a kérdéseket egészen ismétlik a 
feleletben, Y) A kellően megvilágított részletet egész össze-
függésében többször el kell mondatni, begyakorolni — 
Begyakorlás foka. — S) Időnként a tanultak elsajátításá-
ról, részint élőszóval való felmondás, részint Írásbeli fel-
dolgozás útján meg kell győződni. — Reprodukálás foka. 
— c) A szabályt vagy tételt tanácsos a tanulók szavaival 
formulázni és betanítani, d) Minden kis részletet lehetőleg 
mindenkinek tudni kell. 

III. F e l ü g y e l e t ó r á k e lő t t és 10 p e r c e s s z ü n e t e k a lat t . 

a) A tantermek óra előtt V4-del nyittassanak k i ; 
ezen idő előtt az intézet, első udvarán a gyülekezés, játszás, 
futkározás, lármázás tilos, b) a szünetek alatt minden 
tanuló hagyja el a termet, s lehetőleg ajtó-, ablak-nyitás-
sal szellőztetni kell. c) Órák előtt tanácsos az osztály-
főknek a tantermekbe véletlenül benézegetni s a fegyelemről 
meggyőződni, d) A tantermekben általában minden csend-
és rendzavarás, feltett kalappal járás, porolás stb. tilos. 
e) Szünetek alatt a folyosókon, lépcsőkön való futkározás, 
tolakodás, lökdösődés, birkózás, lapdázás, dobálás eltil-
tandó. f ) Szünetek alatt a rend fentartásáról az a tanár 
gondoskodik, a kinek órája következik, g) A tanteremből 
való távozás csendben történjék; a tanár rendesen maga 
előtt ereszsze ki a tanulókat; néha ő menjen ki előbb s 
a folyosón ügyeljen, hogy a tanulók illedelmesen tavozzanak 
az intézetből. 

VI. A bünte tés i fokozatok, a) Tanítás közben meg-
állapodás, roszaló arckifejezés, b) Figyelmeztetés, padra-
ütés vagy kézzel való intéssel, c) Általánosan szóló komoly 
feddés, fenyegetés, dorgálás, d) A figyelmetlen tanuló meg-
nevezése, padból való kiállítása, e) A rendetlenkedő uta-
sítása, hogy jelentkezzék az osztályfőnél, mi a Naplóba 
is beírandó, f ) Ismételt esetben vagy nagyobbfokú kihá-
gásnál az igazgató elé idézés, g) Fenmarasztás 1—2 
órára, tanulással vagy feladattal összekötve, h) Osztályfői 
vagy igazgatói fegyelmezések az osztály Jegyzőkönyvébe 
bejegyzendők, i) Ismételt vagy súlyosabb vétség esetén 
a tanári szék elé idéztetés (1. a többire nézve a rend-
tartást.) 



V. A hospitálás , a) A hospitáló tanár a tanításba 
ne avatkozzék, véleményt ne nyilvánítson, b) Az igazgató 
mint ellenőrző, kérdéseket tehet, de a tanítást gátolnia 
nem kell. c) A tanító tanár a kellő köszöntésen kivül a 
látogatóval ne közlekedjék. 

11. Ezen, sokak előtt talán aprólékosoknak tetsző, 
az iskolai élet minden legkisebb mozzanatát is bölcs 
körültekintéssel felölelő rendszabályoknak lehet tulajdonítani 
ama, csaknem hihetetlen dolgot, hogy a mult évre fölvett 
782, illetve 777 vizsgázott tanulónak fegyelmi és erkölcsi 
állapota olyan kielégítő volt, hogy ilyen kontingensből 
csak négy kapott kevésbé szabályszerűt, s oly súlyos 
fegyelmi eset, melyben a tanári széknek kellett volna 
intézkedni, az egész éven át egy sem fordult elő! Épen 
ilyen megnyugtatónak, sőt örvendetesnek lehet feltüntetni 
a tanulásbeli előmenetelt is, midőn ugyancsak 777 tanulóból 
csak 65 kapott kettőnél több elégtelent, — szemben 31 és 70 
egy s illetőleg két elégtelennel osztályozott tanulóval, a 
kik előtt a javítás és tovább haladás útja épen nem volt 
elzárva. Pedig a tanári kart elnézéssel vagy kedvezéssel 
vádolni nem lehet, mikor -a június havi érettségi vizs-
gálati eredményből azt látjuk, hogy a középiskolai tanítás 
színvonalának megőrzése, vagy a gimnázium elébe tűzött 
cél elérése végett a VIII. osztály különben is nagy lét-
számából (53-ból) javításra 9 és ismétlésre 2 utasíttatott. 
Más bírálat alá esik, hogy az osztály törzs-számához 
járult még a megelőző évről részint ismétlésre, részint 
javításra 16 (kik nagyobb részint nem is Debrecennek 
voltak növendékei, hanem épen a nagy létszámba bízva 
innen-onnan odasereglettek.) Ezen 16-ból 5 érettnek nyil-
váníttatván, 8 javításra utasíttatott; ellenben 5-öt végle-
gesen meg kellett buktatni, miután ezek »szerencséje* 
másodszor, illetőleg harmadszor sem succedált. Eme ter-
mészetes ok miatt a főgimnázium tanulmányi előmene-
telére alaptalan következtetéseket hozni ki : egyértelmű 
volna vagy a roszakarattal, vagy a tájékozatlansággal 
— a mi a következőkből még jobban ki fog tűnni. 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
(Folyt, köv.) ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

T Á R C A . 

Az angolországi evangéliumi szabad-
egyházak új katekhizmusa. 

Körülbelül két és félévvel ezelőtt az angolországi 
szabad egyházak, áthatva az »egy akol és egy pásztor* 
gondolatától, bizottságokat küldöttek ki egy új katekhiz-
mus összeállítására. 

A bizottságok megfeleltek a reájok bízott feladat-
nak s ez év elején közzétették a munkálatot, a melyet a 
szabad-egyházak katekhizmus gyanánt fogadtak el. A bi-
zottságban képviselve voltak a kongregacionálista, wes-
leyanus, methódista, a baptista, a primitív methódista, a 
presbiteriánus, a methodist new connection nevet viselő 

egyház, a bibliai keresztyének és a methódista szabad 
egyház nevet viselő protestáns felekezetek. 

A katekhizmust első formájában dr. J. Oswald Dykes 
a cambridgei presbiteriánus főiskola elnöke fogalmazta, s 
miután több bizottság kezén keresztül ment, azt a neve-
zett felekezetek képviselőiből alakult nagygyűlés is elfo-
gadta. 

Azt hiszszük, nem végzünk felesleges munkát, ha a 
magyar protestánsokkal is megismertetjük ezt az új kate-
khizmust. Hátha egy porszemmel ez is hozzá fog járulni 
az unió nagy munkájához. 

1. Kérdés: Mi a keresztyén vallás? 
Felelet: Az a vallás, a melyet a mi Urunk és Meg-

váltónk, a Jézus Krisztus alapított, ki a legtökéletesebben 
ismertette meg velünk Istent és az örök életet. 

2. Kérdés: Mint kell vélekednünk Istenről ? 
Felelet: Isten az egyedüli örök lélek; minden dol-

goknak teremtője és gondviselője; Ő a szeretet, végetlen 
a bölcseségben és hata lomban; tökéletes a szentségben, 
irgalomban és igazságban. 

3. Kérdés: Hogy tanította Jézus, hogy miként nevez-
zük ő t ? 

Felelet: Mennyei Atyánknak. 
4. Kérdés: Mit tanulunk meg az Atyának e ne-

véből ? • 
Felelel: Azt, hogy Isten minket az 0 saját képére 

teremtett ; hogy Ő bölcs gondoskodással gondot visel 
reánk, s hogy Ő jobban szeret minket, mint bármely 
földi atya. 

5. Kérdés: Mit mondd Jézus önmagáról? 
Felelet: Azt, hogy Ő Istennek fia, kit az Atya 

nagy szeretetéből küldött a világra, hogy lenne bűneink-
ből megváltónk. 

6. Kérdés: Mi a bűn ?. 
Felelet: Bűn mindaz a gondolat és érzés, szó és 

cselekedet, a mely vagy ellenkezik az Isten szent tör-
vényeivel, vagy meg nem felel annak, a mit az kíván. 

7. Kérdés: Mondd meg, röviden, mit kíván az Isten-
nek törvénye? 

Felelet: Azt, hogy szeressük Istent teljes szivünk-
ből és szeressük felebarátunkat, mint magunkat. 

8. Kérdés: Képesek vagyunk mi ezt önerőnkből 
megcselekedni? 

Felelet: Nem, — mert bár az ember elsőben ártat-
lannak teremtetett is, de engedetlenségbe esett s ettől 
kezdve senki sem képes az ő saját erejéből megtartani 
az Istennek törvényét. 

9. Kérdés: Mik a bűn következményei? 
Felelet: A bűn elválasztja az embert az Istentől ; 

megrontja természetét; kiteszi számtalan fájdalomnak 
és M n a t n a k és hiába bánkódik, át kell esnie a halálon. 

10. Kérdés: Megszabadulhatunk-e önerőnk által a 
bűntől és annak következményeitől ? 

Felelet: Egyáltalában nem, mert nem vagyunk 
képesek sem szivünk megtisztítására, sem bűneink helyre-
hozására. 



11. Kérdés: Hogy mentette meg Isten fia az ő 
népét a bűntől? 

Felélet: Üdvösségünkért leszállott az égből. A Szent-
lélek által fogantatva, szűz Máriától születve emberré 
lett s megfeszíttetett érettünk Pontius Pilátus alatt. Szen-
vedett és eltemettetett, s harmadnapra, az írások szerint 
föltámadott, s felment a menybe s ült az Atyának 
jobbjára. 

12. Kérdés: Micsoda jó származott abból mi reánk, 
hogy Istennek fia emberré lett? 

Felelel: Az, hogy van egy közbenjárónk Isten és 
az emberek között, a ki mint Isten kijelenté nekünk: mi 
az Isten; mint tökéletes ember: képviseli nemünket az 
Isten előtt. 

13. Kérdés: Micsoda jók származtak a mi Urunk 
földi életéből? 

Felelet: Ő benne testvért nyertünk, a ki részt vesz 
gyöngeségünk érzetében s tökéletes példája annak, hogy 
nekünk milyeneknek kell lennünk. 

14. Kérdés: Mit tett Ő érettünk kereszthalála által? 
Felelet: Feláldozván magát, szégyenfolt nélkül való 

áldozat lett Isten előtt s betöltvén az isteni szentség köve-
telményeit, eleget tett minden bűneinkért s megtörte a 
bűnnek hatalmát. 

15. Kérdés: Mi felől tesz bizonyossá bennünket a 
Jézus feltámadása? 

Felelet: Bizonyossá tesz arról, hogy Ő elvégezte a 
mi váltságunk munkáját, — hogy a halál uralma véget 
ért, s végül, hogy mivel Ő él, mi is élünk. 

16. Kérdés: Mire tanít mennybemenetele? 
Felelet: Arra, hogy Ő szószólónk az Atyánál, ki 

örökké élvén, közbenjár érettünk. 
17. Kérdés: Mire tanít az, hogy Ő Istennek jobb-

ján ül ? 
Felelet: Arra, hogy Ő, mint a mi fejünk és kirá-

lyunk, felmagasztaltatott s neki hatalom adatott mennyen 
és földön. 

18. Kérdés: Mi által foly be még Jézus az üdv 
munkájába ? 

Felelet: Az áldott Szentháromság harmadik sze-
mélye, a Szentlélek által, a ki pünkösd ünnepén külde-
tett ki. 

19. Kérdés : Mi az áldott Szentháromság csudája ? 
Felelet: Hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a kik-

nek nevében mi megkereszteltettünk, egy Isten. 
20. Kérdés : Mit kell nekünk tennünk, hogy üdvö-

züljünk? 
Felelet: Meg kell bánnunk bűneinket s hinnünk kell 

a Jézus Krisztusban. 
21. Kérdés: Mi a bűnbánat? 
Felelet: Szégyennel és szomorúsággal való elisme-

rése bűneinknek, s mindenek felett elhagyása azoknak, s 
az Istenhez való visszatérés, benső vágyódással a bűnbo-
csánatra s állhatatossággal arra, hogy többé ne vétkezzünk. 

22. Kérdés: Mit tesz igazán hinni a Jézus Krisz-
tusban ? 

Felelet: Azt, hogy valóban higyjünk Ő benne, mint 
tanítónkban, megváltónkban és Urunkban, s bízzunk Ő 
általa az Istennek kegyelmében. 

23. Kérdés: Miként vagyunk képesek megbánni vét-
keinket s hinni a Jézus Krisztusban? 

*Felelet: A Szentlélek titkos ereje által, a mely ke-
gyesen dolgozik szíveinkben; továbbá a biblia gondvise-
lésszerű tanításainak és intelmeinek e végre való felhasz-
nálása által. 

24. Kérdés: Micsoda jót nyerünk azért, ha meg-
bánjuk bűneinket és hiszünk ? 

Felelet: Egyesülünk hit által a Jézus Krisztussal; 
bűneink az ő érdeméért megbocsáttatnak; szívünk meg-
üjul s Istennek gyermekei s öröksége leszünk a Krisz-
tus által. 

25. Kérdés: Hogy hálálhatjuk meg e nagy jókat*? 
F'elelet: A Jézus példájának követése s mennyei 

Atyánk akaratának betöltése által. 
26. Kérdés: Hol találjuk meg röviden körvonalozva 

az Istennek akaratát ? 
Felelet: A tízparancsolatban. 
27. Kérdés : Ismételd el a tízparancsolatot. 
Felélet: Ismétlése a tízparancsolatnak. 
28. Kérdés: Hogy tanította Jézus, hogy miként 

értelmezzük ezt a törvényt? 
Felelet: Ügy, hogy ez a törvény érintse meg a 

szívnek érzelmeit, indulatait, szándékait, úgy hogy mi 
ne tarthassuk vissza magunkat attól, hogy Istent szeres-
sük teljes szívünkből s felebarátainkat, mint magunkat. 

29. Kérdés: Miféle különös eszközökkel segít minket 
Isten az engedelmes élet követésében ? 

Felelet: Az ige, az imádság, a szentségek és az 
egyházi tagság által. 

30. Kérdés: Hol találjuk meg Istennek igéit leirva ? 
Felelet: A szent bibliában, a mely az Isten kijelen-

tésének ihletett jegyzéke s hitünk s kötelességeink sza-
bályozója. 

31. Kérdés: Mi az ima? 
Felelet: Az ima égi atyánkkal való beszélgetés, 

bűneinknek bevallása, s az elvett jótéteményekért való 
hálaadás s a Jézus nevében való kérelme mindazoknak, 
a melyeket Ő megígért. 

32. Kérdés: Ismételd el az Urnák imáját. 
Felelet: Ismétlése az űr imájának. 
33. Kérdés: Mi a közönséges anyaszentegyház ? 
Felelet: A Jézus Krisztusban levőknek oly szent 

társasága, a melyet Ő alapított, a melynek ő az egye-
düli feje, a melyben benne lakozik a Szent Lélek által, 
úgy hogy bár abban sok különféleképen szervezett feleke-
zet van szét szórva az egész világon, az mégis egy ő 
benne. 

34. Kérdés: Mi végre alapította Urunk az ő egy-
házát? 

Felelet: A végre, hogy egyesítse híveit a látható 
testvériségben, az Istennek tiszteletére, az igének és a 
sakramentumoknak kiszolgáltatására, folytonos nevelésre, 



az egyházi fegyelem kezelésére és az ő országának elő-
készítésére. 

35. Kérdés: Mi a lényeges jegye a közönséges ke-
resztyén egyház igaz felekezetének? 

Felelet: Lényeges jegye a Krisztusnak jelenléte az 
építő Szentlélek által, a mely a kegyes élet és tagság által 
lesz bizonyossá. 

36. Kérdés: Mi a szabad egyház ? 
Felelet: Az, a mely nem ismer fejének senki mást, 

csak a Jézus Krisztust; azért önmaga gyakorolja a tör-
vényhozás és magyarázat jogát, az állam korlátozása vagy 
ellenőrzése nélkül. 

37. Kérdés: Mi az egyház kötelessége az állam 
iránt ? 

Felelet: Engedelmeskedni az állam törvényeinek, ha 
csak azok ellentétben nem állanak a Krisztus tanításai-
val; közbenjárni a nép és hatalom között; tanítani az 
örök igazság alapelveit, mind a törvényhozóknak, mind 
az alattvalóknak, s betölteni a nemzetet a Krisztus szelle-
mével. 

38. Kérdés: Mi az állam kötelessége az egyház iránt ? 
Felelet: Pártfogolni az egyháznak minden felekezetét 

s azoknak tagjait, hogy mindenki szabadon imádja Iste-
nét s törekvéseiben elősegíteni a Krisztus vallását, a mely 
nem háborgatja senkinek polgári jogait. 

30. Kérdés: Mi a keresztyén lelkész ? 
Felelet: A keresztyén lelkész az a férfiú, a ki az 

Istentől és az egyháztól arra hivatott el, hogy az igé-
nek tanítója s a Krisztus nyájának pásztora legyen. 

40. Kérdés: Milyen képességűnek kell az olyan lel-
késznek lennie ? 

Felelet: Egy valódi lelkészre nézve a döntő próba 
az egyház isteni fejének szankciója, a mely a bűnösök meg-
térítésében és a Krisztus egyháza építésében lesz nyil-
vánvalóvá. 

41. Kérdés: Mik az egyház sakramentumai? 
Felelet: Azok a szent szertartások, a melyeket az 

Úr Jézus szerzett, mint az evangélium belső jótéteményé-
nek látható jeleit, a melyek biztosítanak bennünket, a 
megígért isteni kegyelem felől, s ha helyesen használtat-
nak, eszközeivé lesznek annak, hogy átszállítsák azt szi-
vünkbe. 

42. Kérdés : Hány sakramentum van ? 
Felelet: Csak kettő : a keresztség és az úri szent 

vacsora. 
43. Kérdés: Mi a látható jel a keresztségben ? 
Felelet: A víz, a mejylyel a megkeresztelendő, az 

Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében meg-
kereszteltetik. 

44. Kérdés: Mi a belső hatása e jelnek ? 
Felelet: Az, hogy általa a bűn elmosatik s a Szent-

lélek által való újjászületés megkezdődik mindazokban, 
a kik megbánják vétkeiket és hisznek. 

45. Kérdés: Mik a külső jelek az Úri szentvacso-
rában ? 

Felelet: A kenyér és bor, melyeknek adását az 

Úr parancsolta s a melyeket az ő halálával való folytonos 
megemlékezés végett veszünk magunkhoz. 

46. Kérdés: Mit jelent a kenyér és a bor? 
Felelet: A kenyér jelenti az Ur Jézus Krisztusnak 

testét, a melyben ő élt és meghalt; a bor jelenti az ő 
vérét, a mely mindenek bűnének bocsánatáért ontatott 
ki a kereszten. 

47. Kérdés: Miben részesülnek azok, a kik töredel-
mes szívvel és hittel vesznek részt e sakramentumokban ? 

Felelet: Szellemileg tápláltatnak a Krisztussal, mint 
lelki táplálékkal, mely által újult erőt nyernek az élet 
kötelességeire és küzdelmeire. 

48. Kérdés: Miért kell résztvennie a keresztyéneknek 
az úrvacsorában ? 

Felelet: Hogy megmutassák a Krisztusban való 
egységüket, nyíltan bizonyítsák be benne vetett hitüket, 
és zálogot adjanak egymás iránt való testvéri szerete-
tükről. 

59. Kérdés: Mi a keresztyén fő vigasza ebben az 
életben ? 

Felelet: Az, hogy ő a Krisztus által Istenhez tar-
tozik, a ki mindeneket meg tesz azok javára, a kik őt 
szeretik. 

50. Kérdés: Micsoda reményünk van nekünk a 
halálra nézve ? 

Felelet: Reméljük, hogy mindazok, a kik elalud-
tak a Krisztusban, ő vele vannak nyugalomban és béké-
ben, s a mint ő feltámadott a halálból, úgy mi is feltá-
madunk s dicsőséges testbe öltözünk. 

51. Kérdés: Mit tanított Jézus az 0 második eljöve-
teléről ? 

Felelet: Azt, hogy csak az Isten által tudott időben 
Ó ismét meg fog jelenni hatalommal, hogy megdicsőüljön 
szentjeiben; Ítélője legyen minden embereknek s e meg-
jelenésre mindenkor készen kell lennünk. 

52. Kérdés: Mi a keresztyén reménye a jövő éle-
tet illetőleg? 

Felelet: Az örök életben a Krisztus által megmen-
tettek látni fogják Istent; örökösei lesznek annak az 
országnak, a mely elkészíttetett a világ fundamentumának 
felvettetése előtt. 

* 
* * 

Ime ez hü fordításban az angolországi szabad egy-
házak új katekhizmusa. Egyszerűség, világosság jellemzi 
tulajdonságait, habár valódi kálvinista állásponton nem 
állja is meg a szigorú kritikát. De épen az volt a fő cél, 
hogy a katekhizmusban sem egyik, sem másik felekezet 
sajátságos hitelve ne jusson érvényre; hanem a tiszta, 
evangéliumi tan. Ezt a célját pedig szerény véleményünk 
szerint elérte. 

Bridgeport. Conn. U. S. A. 
Kalassay Sándor. 



K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
Az >Evang. szövetség« (Bund) október 9—12. nap-

jain Nürnberg városában tartotta rendkívül népes, ezút-
tal 12-ik évi nagygyűlését. Szándékosan a bajor Nürn-
berget választotta gyűlése helyéül, mivel az utóbbi időben 
leginkább Bajorországban mozgolódik az ultramontanizmus 
s Nürnberg is a maga 40 ezer pápás emberével nem 
az az ősi prot. város többé, a melyet a történelem ismer. 
Tudvalevőleg itt csinál propagandát Miksa szász herceg 
s a bajor ev. papság is kevés rokonszenvet mutatott 
eddigelé az ev. szövetség iránt; sőt mi több, maguk az 
egyházkormányzatok is idegenkedtek annak ügyétől. A 
lelkészi, tanári és világi körök elitje látogatta a nagy-
gyűlést, és erdélyi szász atyánkfiai is képviselve voltak 
dr. Teutsch Fr. tanár személyében. 

Két nagy esti gyűléssel kezdődött október 9-ikén a 
nagygyűlés. Az egyiken dr. Kröber lipcsei lelkész a tole-
ranciáról és Baum schwabachi lelkész az ev. ker. hazafi-
ságáról; a másikon Zeitler dékán a prot. jellemhiányról 
és Meyer zwickaui szuperintendens a paritásról értekezett. 

Október 10-ikén a tagok zárt ülésén Witte tanár 
évi jelentését terjesztette elő. A mult évnek két fontosabb 
eseményét! Hoensbroech gróf kilépése és az osztrák »Los 
von Rom« mozgalma képezi. Az osztrák mozgalom 1897 
végén még tisztán nemzeti jellegű volt, azóta azonban 
hogy a Bund röpiratai Ausztriában a legszélesebb körben 
elterjedtek, .a nemzeti mozgalom teljesen vallásos mederbe 
terelődött. Felette sajnos, hogy a Bundnak nem épen 
üdvös konkurrenciát csinál Luthardt lapja, a Gotteskasten 
s a Gusztáv Adolf egyesület, a melyekkel bizonyos meg-
állapodásra jutni a Bund egyik legszorgosabb kötelessége. 

A jelentés tájdalommal konstatálta, hogy az egyes 
fő- és fiókegyletek adósak maradtak az évi jelentések 
beküldésével s nem eléggé éberek és munkásak a Bund 
szolgálatában. Statisztikailag kimutatta, hogy az egyes 
fiókegyietek többet tehetnének. Egyháztartományonként 
sorra ismertette azután a jelentés az egyes egyletek mult 
évi működését. 

A nyilvános esti gyűlésen dr. Buchwald lipcsei lel-
kész és ismert nevű Luther-tudós Luther személyisé-
géről« szólott »a jelenkorra vonatkozó jelentőségében.« 
Luther jelentősége hitében és szeretetében rejlik. Hiténél 
fogva a Krisztusban nyilvánuló isteni kegyelem volt az ő 
vallásos életének a központja, s ebben a hitben gyöke-
rezett az ő szilárd lelkiismerete, rettenthetlen bátorsága, 
imádkozásának ereje. Szeretete viszont az ő német haza-
fiságában, az ifjúságról való gondoskodásában s a szű-
kölködők iránti jótékonyságában nyilvánult. Jellemének e 
kettős oldalánál fogva hatalmas intő jel Luther alakja 
korunkra nézve is. Mit adna ma Róma, ha Luther nevét 
és művét törölhetné az egyház és a népek történetéből! 
Luther a kutató emberi szellemnek megnyitotta a világot 
a midőn a szerzetesség és világmegvetés római ideáljával 

szemben a szellemi világuralom prot. ideálját állította fel. 
Luther felszabadította az államot a pápai vazallusságból 
és megteremtette az Isten kegyelméből való államot. A 
protestantizmus, a történet és a statisztika szerint a népek 
életének, a romanizmus ellenben azok halálának a vallása, 
a miért is Wittenberg és Róma között kompromisszum-
ról szó sem lehet. 

Ezt követőleg Trümpelmann magdeburgi szuperin-
tendens >a német nép gondviselésszerű vezetéséről a 
reformáció óta«, Lutze lelkész >a római propagandáról 
Berlin külvárosaiban«, Scholz tanár »az osztrák ev. moz-
galomról* és Fliedner madridi lelkész »a spanyol protes-
tantizmusról« értekezett. Mindezek az előadások a »Bund« 
ismeretes kiadványai és ^röpiratai* között fognak egymás-
után megjelenni. 

Október 11-kén, a második nyilvánosjnagygyűlésen 
Wintsingerode gróf elnöki megnyitójában rövid szemlét tar-
tott a római s a prot. egyház jelen állása fölött az 
egyes országokban, s arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a prot. kultura mindenütt érettebb és intenzivebb a pápás 
kulturánál. Majd a szokásos üdvözlések után Berger 
tanár tartott nagyobb előadást *a humanizmusról és a 
protestantizmusról^. Azzal kezdte, hogy lelkiismereti dolog 
ennek a kérdésnek a fölvetése, és közelebbről vizsgálta 
Németország szellemi mozgalmait a középkor végétői 
kezdve egészen a reformációig és napjainkig. Humaniz-
mus alatt az értelem elvének uralmát érti a prot. akarat-
elv uralmával szemben. Az értelem a középkor óta 
harcban van az akarattal, és különösen Erasmus, Luther, 
az ortodox dogmatikusok, Kant, Goethe, a romantikusok 
s mai természettudósok egyéniségeiben jut kifejezésre ez 
az ellentétes harcias mozgalom. 

Végül két rezoluciót is fogadott el a nagygyűlés, a 
melyek egyike az osztrák prot. mozgalom hathatós tá-
mogatását, másika pedig a pápának azt a tilalmát érinti, 
a melynél fogva a római ápolónőknek megtiltotta, hogy 
a prot. haldoklókhoz illetékes lelkészeiket oda bocsássák, 
sőt egyenesen, a térítést tette kötelességökké. 

Az »Evang. Bund« nürnbergi nagygyűlésének két-
ségtelenül egyik legfontosabb ténye a bajor föegylet meg-
alakítása. Ennek a védő evang. szövetségnek különösen 
Bajorországban való létesítésére azért van szükség, 
mivel ott legmerészebb az ultramontanizmus és a pápás 
propaganda fészkelődése, s azért is, mivel a bajor 
protestantizmus, felekezeti zárkozottságánál és politikai 
kisebbségénél fogva sok tekintetben izolált helyzetbe jutott. 
A bajor egyházkormányzat, eddigi tartózkodásával ellen-
tétben a leglelkesebb támogatást igérte meg az evang. 
szövetség igaz prot. ügyének, — nagy boszűságára a 
pápás romanizmusnak ! 

* * * 

»A pápa vegykonyhájából« c. alatt érdekes dolgok-
ról értesít Beyschlag a »Magdeburger Zeitung< okt. 10. 
száma nyomán a maga lapjában. A pápa ugyanis a közel-
álló jubileumi évben (a melynek demonstrálására a mi 
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néppártunk is erősen készül) egy beatifikációval és egy 
kanonizációval akarja megörökíteni eseményekben gazdag 
életét. A beatifikációban Grassi Antal oratóriumi rendi 
papot, a kanonizáció áldásában pedig Martinengo Mária 
Magdaléna nevű kapucinus rendi nőt akarja részesíteni. 
Előbbinek beatifikációjára, mivel a rend anyagilag tönkre 
ment, még hiányzik az összeg és pedig csak 200 ezer 
lira. Tehát végbemegy majd egy beatifikáció isten nevé-
ben 200 ezer frank költséggel 1 Valóban hihetetlen, mit 
enged meg magának a pápás egyház a keresztyénség 
szent nevében ! Erre vonatkozólag találóan utal Beyschlag 
arra, hogy pápás körökben Ján. 1: B-nak következő pa-
ródiája cirkulál: Romae omnia íiunt per pecuniam, et 
sine pecunia nihil fit, quod fit! S aztán még élénken 
emlékezhetünk a középkor végén a »peccata germanorum* 
üzelmeire! 

De még hihetetlenebb e pápás vegykonyha egy 
másik főztje. A pápa hivatalos organuma, az > Osservatore 
Romano* ugyanis aug. 22. kelettel, az olasz prot. propa-
gandára utalva ugyancsak »nehéz veszedelmet* lát egy-
házára nézve a jubileum hajnalán. Beszél az >ev. kon-
fessziók pokoli művéről* és »kétes hirű hölgyekéhez 
hasonló munkásságáról*, míg »a klérus mocsoktalan tisz-
taságát* vitatja a prot. propaganda erkölcsellenes mun-
kásságával szemben. A nevezett pápás orgánumot hasztalan 
interpellálták meg a felől, hogy ezek a szellemes fordula-
tok magára ő szentségére viendők-e vissza, vagy pedig 
az aláírónak, bizonyára valamelyik jezsuitának tulajdoní-
tandók ? Bizonyára méltó felelet e pápás expektorációkra, 
hogy a felépítendő római német prot. templom telkét máris 
megvették 75 ezer líráért, a melyre tudvalevőleg a Gusz-
táv Adolf-egyesület braunsweigi nagygyűlése is 10 ezer 
márkát adományozott. 

Végül a pápás vegykonyhából származik az a spa-
nyol királynőhöz címzett jegyzék, mely Spanyolországban 
a világi hatatomhoz appellál »a protestantizmus vakmerő-
ségeinek, templom- és iskolaépítéseinek, sajtójának és 
mozgolódásainak« letiltása, illetve »a pápás államvallás* 
megmentése érdekében. Örvendünk rajta, hogy Róma fél 
és haragszik, mert az csak azt bizonyítja, hogy nin-
csen igaza! 

Az is érdekes, tanúságos és vigasztaló jele az idők-
nek, hogy a világtörténelem tanúbizonyságai szerint egyes 
legyőzhetetleneknek látszó hatalmak, mint p. o. a modern 
jezsuita katholicizmus, saját magukon hajtják végre Íté-
letüket. Csak megerősítik e dolgok a »küzdelemre a val-
lásért Franciaországban* c. kettős közlemény szomorú 
tanulságait és tapasztalatait, melyeket Beyschlag hallei 
tanár lapjában a francia Sahatier adatai nyomán olvas-
hatunk. Ugylátszik, hogy a »Los von Rom* mozgalma 
Franciaországra is kihatott és pedig nem csupán a jobb 
érzésű klérus körében. Az a szerep, a melyet a jezsuiták a 
Dreyfuss pörben játszottak; továbbá anadseregultramontani-
zálására irányuló törekvéseik, egy jezsuita érzelmű királyság 
érdekében a köztártársaság ellen folytatott konspirációik éber 
figyelemre es védő intézkedésekre indították a közel mult 

napokban a francia parlamentet is. így a parlamenti bi-
zottság, 13 szóval 5 ellenében javasolta a kétszínű poli-
tikát követő vatikáni követség megszüntetését, több con-
gregációnak, névszerint a jezsuita rendnek eltörlését, s a 
kultuszbudgetnek több konkordátumellenes püspöktől való 
megvonását s több efélét. De azért Franciaországban még 
máig is »bigotteria vagy atheizmus« a jelszó. Ujabban 
azonban mégis valamivel örvendetesebb fordulat állott 
be. Hangokat hallunk, a melyek az ultramontanizmussal 
szemben nem a vallástalanságot, hanem a protestantizmus 
jobb vallását ajánlják. így p. o. a Siécle hangsúlyozza, 
hogy Franciaországot csakis a protestantizmus mentheti 
meg, és utal arra a megkülönböztetett tiszteletre, a mely-
ben a francia protestánsok az ultramontánellenes körök 
részéről lépten-nyomon részesülnek, s a melyet »a szabad 
gondolkodók új hadicsele* vádjával nem igen lehet vég-
érvényesen eloszlatni. Arról is szomorúan érdekes statisz-
tikát közöl a Siécle, hogy milyenek a közerkölcsiség vi-
szonyai a modern jezsuita-katholicizmus papsága körében. 
Hiszen szégyenfoltok — mondja találóan Reyschlag — 
minden rend vagy felekezet körében találhatók, de ezek 
még sem olyan szégyenletesek, mint a milyenek a pá-
pás gyóntató praxishoz fűződnek. Közvetlen megfigyelés 
és személyesen szerzett tapasztalat alapján derítette föl 
azokat néhány évvel azelőtt Ghiniquy, az amerikai pap : 
»A pap, a nő és a gyóntatószék* cimű, magyarra is átültetett 
művében, s ime a minap is elitéltek Bajorországban egy 
69 éves papot hat évre »hat tanítványán elkövetett er-
kölcstelensége*, és újabbi 6 évre egy 17 éves leánynak 
»hamis esküre« csábítása miatt. S gyakorolta, ez elitélt 
pap az erkölcstelen makhinációkat közel 25 évig »a gyónás 
és a betegápolás* cégére alatt. Alig is csudálkozhatunk 
ezen, a mikor Liguori moráltheológiája képezi a fiatal 
pápás papok gyóntató codexét és »állandó« lelki táplálé-
kát, s a'mikor a hamis esküdözés egészen nyíltan ajánlta-
tik. (Regensburgi kiadás, 1879. II. köt. 259—260. I.). 

(Folyt, köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** P r o t e s á n s Családi Könyvtár. Budapest, kiadja 

a M. Protestáns Irodalmi Társaság. A Koszorú-füzetekből, 
magyar népünk e kedvelt olvasmányából Hornvánszky 
Viktor, a M. P. I. T. főbizományosa, a társulat engedelmé-
vel 10—10 füzetet egybekötve, csinos hét kötetet állított 
össze, melyeket most 30—30 krért árúsít. A kötetek 
nagyon alkalmasak iskolai, valamint alkalmi ajándéknak 
is. A karácsonyi ünnepek alkalmából felhívjuk olvasóink 
figyelmét e jó és az evangéliumi vallásos hitet építő köny-
vecskékre, melyeknek terjesztésével egyházi erősbödést 
nyer a nép s szolgálatot teszünk a M. P. I. Társaságnak. 

** Énekeskönyv i Előmunkálatok. VI. füzet. A 
magyarországi református egyház megújítandó énekes-
könyvéhez kiadta Fejes István újhelyi lelkész, az ének-
ügyi bizottság elnöke. A 92 lapra terjedő füzetben 



mindenek előtt az átdolgozott Zsoltárok foglalnak helyet, 
még pedig a 4., 7., 10., 12., 14., 19., 36., 41., 55., 59.v 

75., 103., 105., 108., 109., 111., 112., 113., 121., 125., 
127., 134., 135., 141., 143., és 148-dik, összesen tehát 
26 Zsoltár átírása. Ekkép a korábbi öt füzetben közzé 
tett zsoltárokkal együtt a kijelölt zsoltárok átírása jobbára 
egy-egy példányban előttünk áll. A közrebocsátó azonban 
kívánatosnak tartja, hogy mindenik zsoltárból verseny-
darabok is lennének, hogy nagyobb választék állana a 
revízió rendelkezésére. — A füzetben átdolgozott Dicsé-
retek is vannak. Még pedig az 1., 7., 13., 15., 19., 34., 
49., 61., 64., 67., 68., 72., 73., 140., 164., 179., 190. 
számú dicséretek átdolgozása. Az átdolgozott dicséretek 
száma 17; az Erdélyi Énekesből 2 (a 30. és 35. számú 
ének). A kiadó némi panaszszal említi föl, hogy ezzel a 
javítási munkával is kevesen foglalkoznak a hozzáértők 
közül. Harmadik helyen Uj Dicséretek-^, szám szerint 
34-et közül a buzgó kiadó! Ezekre nézve azt jegyzi meg 
a Tájékoztatásban, hogy néhány egészen eredeti darabon 
kivül az énekek többi része átalakításból s átdolgozásból 
származik, s hogy van egy pár fordított ének is a gyűjte-
ményben. Végül, jelzi a kiadó, hogy az alkalmi énekekre 
is gondot kiván fordítani s e végből fölhívja a működni 
óhajtók figyelmét konfirmációi, keresztelési, esketési éne-
kek szerzésére. — A közrebocsátott füzethez érdemileg 
később kívánunk hozzá szólani; most csak jelezzük meg-
jelenését s különösen felhívjuk rá egyházi közönségünk 
figyelmét. Az énekügy revíziója mindnyájunkat kell, hogy 
érdekeljen, mert első rendű ügye az a közegyháznak. 
Sajnos, hogy ily lassan, hogy ily csekély érdeklődés 
kíséretében megy előre ennek a nagyfontosságú kérdés-
nek is a megoldása. (F.) 

E v a n g é l i u m o k és Epis to lák, vasárnapokra és 
ünnepnapokra, prot. egyházak, lelkészek, tanítók, iskolák 
és családok használatárai Összeállította Feyér Gyula pür-
kereci ág. h. evang. lelkész. Brassó, 1900. Zeidner Hen-
rik tulajdona. 187 lap, ár^ fűzve 30 kr., kötve 40 kr.— 
A templomi bibliaolvasás előmozdítására szánt célszerű 
kis perikópás könyvecske, melyben a keresztyén ünnepekre 
és vasárnapokra egyes szakaszok vannak felvéve az evan-
géliumokból és az apostolok leveleiből, az ismeretes prot. 
perikopa-rendszer szerint. Kálvinista gyülekezetekben, hol 
a biblia-olvasás, fájdalom, egészen kiment a szokásból, 
nem igen számíthat kelendőségre e könyvecske; de lu-
theránus egyházak lelkészei és tanítói jó hasznát vehetik 
e gyűjteménynek a biblia templomi olvasásánál, annyival 
inkább, mert tudtunkkal ilyen perikópás-könyv csak az 
erdélyi szász lutheránus egyházban van. 

** Ügyes -bajos ember könyve . Útbaigazítás min-
den bajban a mindennapi életben előforduló összes tör-
vények és rendeletek nyomán. I r ta : K. Nagy Sándor, 
pestvidéki kir. törvényszéki biró. Kiadja a Franklin-
Társulat. 1899. (Falusi Könyvtár 46. szám.) Ara 50 kr. 
A nép számára mindent magában foglaló s minden ügyes-
bajos dologban tanácsot adó hasznos könyv; tartalmát 
tekintve úttörő munka. Szerző neve nem ismeretlen a 

népszerűsítő irodalomban. Tőle jelent meg már előbb : 
>Bűn és bűnhődés vagy a büntető törvénykönyv«. »Csend 
és rend legyen vagy a kihágási törvénykönyv*. »Ne bántsd 
az állatot, vagy az állatvédő törvények példákban* stb. 
Egyházi körben is előnyösen ismerjük a szerzőt, ki a 
bihari ref. egyházmegyének buzgó tanácsbirája s mióta 
Budapesten lakik, az itteni egyháztársadalmi munkákban 
is tevékeny részt vesz. Ebben a könyvében igyekezett 
összegyűjteni mindazokat a törvényeket és rendeleteket, 
melyek a mindannapi élet különböző foglalkozásaiban, 
különösen a falusi életben előfordulnak és ezeknek össze-
gyűjtésével az volt a célja, hogy mindenki meglássa, meg-
tudja, hogy milyen ügyében-bajában kihez vagy hová kell 
fordulnia, kitől kell tanácsot kérnie, sőt tanácsadó hiányá-
ban is fellelje e könyvben a vezetőt. Hogy pedig min-
denki könnyen megtalálja e könyvben azt, a mire szük-
sége van, betűrendben vannak felsorolva az esetek és ha 
valaki bővebben akar tudni arról az esetről, mindenütt 
hivatkozás van a törvény vagy rendelet számára, hogy 
arra a törvények vagy rendeletek gyűjteményében ráta-
láljon. — Lelkészeink bátran ajánlhatják e kis könyvet 
az ügyes-bajos emberek figyelmébe. 

** Értes í tés . »Egyházi Beszédek * című művem 
első kiadása teljesen elfogyott, miért is második kiadást 
rendeztem belőle. A második kiadás is már megjelent és 
nálam, valamint Kókai Lajos könyvkereskedésében (Buda-
pest, Károly u. 1. sz,) 1 írt 20 krért megrendelhető. — 
Péczel, 1899. nov. 22-én. Arany Gusztáv, ref. lelkész. 

E G Y H Á Z . 

A nem róm. kath. lelkészek kongruája ügyé-
ben Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
képviselőház f. hó 18-iki ülésének elején törvényjavaslatot 
terjesztett a ház elé, a melyben a lelkészi jövedelem ki-
egészítéséről szóló 1898-ik évi XIV. törvénycikk végre-
hajtására százezer forintnyi póthitel megszavazását kéri 
a törvényhozástól. E póthitel szükségét az idézte elő, hogy 
utólag, a kongrua-munkálatok fonalán jöttek rá a már 
megszavazott 500,000 frt elégtelen voltára. A törvényja-
vaslat következőleg szól: 1. §. Az 1898. XIV. törvénycikk 
2. és 10. §-aiban meghatározott célra az 1899. évi állam-
költségvetésben megszavazott 500,000 frton felül a pénz-
tári készletekből fedezendő 100,000 frt póthitel megsza-
vaztatik. 2. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter fel-
hatalmaztatik, hogy ezen összeget az 1899. évi VIII. 
törvénycikkben foglalt állami költségvetés »rendes kiadá-
sok* 21. fejezetének 67. címe alatt számolhassa el. 3. §. 
Ezen törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehaj-
sásával a vallás- és kösoktatásügyi miniszter, valamint a 
pénzügyminiszter bízatnak meg. — A javaslat megokolása 
kiemeli, hogy már a törvény megalkotásakor és azóta is 
kifejezésre jutott komoly bajok támogatják a miniszter-
nek azt a törekvését, hogy a lelkészek jövedelmének ki-
egészítése minél teljesebb mértékben megvalósíttassék. 
Altalános az az óhaj, a minek a kormány is az ország-
gyűlésen több alkalommal kifejezést adott, hogy a kiegé-
szítés lehetőleg 1200, illetve 600 koronával vegye kez-
detét. Ez indítja a minisztert arra, hogy az 1899. évre 



ezen célra megállapított 500,000 forinton felül még 
100,000 forint engedélyezését kérje. 

A tiszántúli ev. reform, egyházkerület közgyű-
l é se f. hó 17-én délután véget ért. Az utólsónapi ülésen 
választották meg az új szervezeti szabályzattal konstruált 
kerületi tanügyi bizottság tagjait. Az egyházkerület a 
maga részéről e bizottságba Szabó János, Széli Kálmán, 
Bencsik István, Zsigmond Sándor espereseket, Kiss Albert 
és K. Tóth Kálmán tanácsbirókat, Horthy István, Len-
gyel Imre, György Endre, B.itoók Zsigmond egyházmegyei 
gondnokokat, Farkas Antal tanácsbirót s XJjfalmsy Béla 
világi főjegyzőt választotta meg. — Feltűnést keltett a 
szatmári egyházmegye felterjesztése ama panaszszal, hogy 
a szatmári apácák zárdájában bentlakó ref. vallású növen-
dékeket a törvény ellenére sem vallásórára nem engedik 
ki, sem hozzájuk hitoktatót nem becsátanak be, s ezt a 
sérelmet azzal is tetézik, hogy a ref. vallású leányok 
bizonyítványában a hittan rovatát a zárdában töltik ki. 
Egy szóval, prozelitákat igyekeznek nevelni a gondjaikra 
bízott prot. leányokból. Mint Biky Sándor esperes fel-
említette, nem is egészen sikertelen ez a lélekhalászás, 
meri a zárdából kikerült kálvinista leányok közül több 
apáca szeretne lenni. Hasonló sérelmi esetet sorolt fel 
Dorogi Lajos heves-nagykunsági esperes a török-szent-
miklósi zárdából. A közgyűlés, gróf Degenfeld József 
főgondnok indítványára megbízta az elnökséget, hogy 
egy hónap lefolyása alatt beszerezvén úgy Szatmárról, 
mint Török-Szent-Miklósról a sérelmes konkrét esetek 
adatait, először is az illető r. katholikus egyházi főható-
ságnál, a szatmári püspöknél és egri érseknél keressen 
jogorvoslatot; ha pedig az sikerre nem vezetne, további 
eljárás végett az ügyet a konventhez terjeszsze fel. — 
Azok, a kiket aggodalommal töltenek el a szórványosan 
itt-ott jelentkező tömeges kilépések az egyház kebeléből, 
megnyugvást találhatnak a csökmői esetben. A csökmői 
egyháznak számos híve másfél évvel ezelőtt felekezet-
nélkülivé lett s e bomlasztó mozgalom hatása alatt köz-
ségi jellegűvé lettek az egyház iskolái. De egy év alatt 
nagyot változott a csökmőiek gondolkozása. A hitehagyók 
lassankint visszaszállingózlak az egyház kebelébe, a köz-
ség pedig arra a meggyőződésre jutott, hogy az iskolák 
jobb kezekben vannak a? egyháznál, mert a gyermekek 
valláserkölcsi nevelését sokkal sikeresebben vezetheti az 
egyház, mint a község és az iskolákat visszaadta az 
eklézsiának. Az ily módon ujonan megállapított fizetés-
leveleket a kerületi közgyűlés örömmel erősítette meg. — 
Adásvételi, kölcsönügyek, szerződések és fizetéslevelek 
megerősítése után a közgyűlés késő este, az elnökség 
éltetésével véget ért. 

Dr. Bartók György püspöki körlevele, Dr. Bar-
tók György erdélyi ref. püspök gyönyörű pásztorlevelet 
intézett egyházkerülete papságához és híveihez. Az igazi 
pásztori lélektől lüktető levél legelső sorban a papságot 
hívja fel az aratás szent munkájára, a hit nemes harcá-
nak megharcolására, a küzdelemre a hitetlenség, a vak-
hit, a babona és a sötétség urai ellen. Kéri, és inti 
lelkipásztor társait gyülekezeteink odaadó, szeretetteljes 
gondozására. A levél második része az egyház gond-
viselőihez, de utánok minden taghoz szól s felhívja őket 
az egyház érdekében végzendő munkában való részvételre, 
hogy mindnyájan igaz keresztyének, valódi protestánsok, 
jó kálvinisták legyenek. Végül a papokat és az egyház-
tagokat együttvéve felhívja a levél a tudománynak a 
vallással kibékítésére és a köz- és társadalmi életnek az 
evang. ereje által leendő megnemesítésére. — A hatalmas 
pásztori levél fényes bizonyságot tesz a felől, hogy dr. Bar-
tók Györgyben egy igazi evangéliumi püspököt nyert 

Erdély. Bárcsak meghallanák szavát úgy a Királyhágón 
túl, mint azon innen! 

Templomavatás . A kis szilágvmegyei Völ.sök refor-
mátus gyülekezetének hosszű időre emlékezetes napja 
volt folyó hó 12-én. Megérte, hogy új templomot emel-
hetett az Úr imádására s azt szent céljának át is adhatta. 
A gyülekezet örömét és boldogságát még csak fokozta, 
hogy az új templom felavatására maga dr. Bartók György 
püspök is megjelent, Kenessey Béla egyházkerületi főjegyző 
és Nagy Károly kolozsvári theologiai tanár kíséretében. 
A püspök már 11-én útnak indult s útjában Zsibón, 
Sülelmeden, Szamos-Udvarhelyen, Szamos-Széplakon és 
Benedekfalván lelkes üdvözlésekben részesült, nemcsak a 
sajat hívei, hanem a görög katholikus lelkészek részéről 
is. Tizenegyedikén este Cikőn szállt meg a püspök, hol 
Péchy Mihály és neje Degenfeld Mária grófnő vendége 
volt. 12-ikén reggel érkezett a püspök fényes kísérettel 
Szilágy-Csehre, a hol a diadalkapu alatt ünneplő közön-
ség élén dr. Bartha Lajos fogadta. Az állami iskola 
növendékei nevében csokrokat nyújtottak át neki. A 
templom díszkapuja előtt Benkő Albert lelkész fogadta a 
püspököt, kinek itt az óvoda növendékei nevében nyúj-
tottak át virágcsokrot. Ezután istentisztelet volt, melyen 
a püspök prédikált. A parókhián a küldöttségeket fogadta 
s azután hosszú kocsisor kiséretében Völcsökbe kocsizott 
a társaság, ahol diszkapu alatt az egyház érdemes lel-
késze, Barabási Lajos fogadta. Az új templom felavató-
beszédét Bartók György püspök mondta el a templomban. 
Utána imát mondott Visky Pál esperes, alkalmi egyházi 
beszédet Kenessey Béla. Templomavatás után bankett volt. 

I S K O L A . 

Tanítói és tanári fizetések kiegészítése. Az 
1893. évi XXVI. t.-c. alapján minden iskolafentartó kér-
heti az államot, hogy tanítója fizetését egészítse ki 400 frtig 
vagy — ha már öt év óta működik a tanítója — 450 frtig. 
Az.1899-iki állami költségvetésben e címen 1,488,000 koro-
nát vett fel a tanügyi kormány. Az 1900-iki költségvetés 
e címen 2.120,000 koronát ír elő. Hogy mily rohamosan 
vették igénybe az iskolaföntartók az állam kasszáját , 
mutatja az a tény, hogy 5 év alatt, megnégyszereződött 
a költségvetésnek ez a tétele. A fizetéskiegészítési törvény 
szellemét látjuk a kereskedelmi iskolák körében is ter-
jedni, a mennyiben a jövő évre a nem állami felső keres-
kedelmi iskolák tanárainak fizetéséhez az állam 45,000 fo-
rinttal járul hozzá. Csupán a nem állami polgári iskolai 
tanárok fizetésrendezése maradt ki a jövő évi költségi 
vetés keretéből. 

A segédtanári állások megszüntetése. Régi 
panasza volt a polgári iskolai tanárságnak az 500 frttal 
díjazott segédtanári állás ellen. Nem kevesebb, mint 144 
ilyen segédtanárja volt az állami polgári iskoláknak. Ter-
mészetes, hogy ennyi fizetésért okleveles tanár az előlép 
tetés reményében sem vállalkozott a polgári iskolai tanár-
ságra, minek következtében akárhányszor egyszerű elemi 
iskolai tanítókat neveztek ki polgári iskolai állásokba. A 
polgári iskolák eme szégyenletes intézményét Wlassics 
Gyula miniszter meg akarja szüntetni. A közoktatásügyi 
költségvetés szerint a 144 segédtanári állás közül már 



harminchatot megszüntetnek; illetőleg helyettük 36 nyolc-
száz forintos állást fognak szervezni. Az ügy végleges 
rendezésekor a XI. fizetési osztályban csak a kézimunka, 
ének- és tornatanítók maradnak ; ellenben az elméleti 
szaktárgyakra képesített okleveles polgári iskolai tanárokat 
azonnal a X. fizetési osztályba fogják kinevezni. E miatt 
és 26 új polgári iskolai tanári állás szervezése miatt a 
polgári iskolák dotációja az 1900-ik évi költségvetésben 
nem kevesebbel mint 72,088 forinttal emelkedett a mult 
évi költségvetéshez képest. így a polgári iskolák 1900-ik 
évi költségvetése 1.078,702 frtra rúg. A miniszter a XI. 
fizetési osztályt, a hol eddig csak a polgári iskolai igaz-
gatók találtak elhelyezést, megnyitotta a tanárságnak is. 
Már a jövő évben 59 tanár nyer majd ilyenformán elő-
léptetést. 

A fe lekeze t i tan í tók érdekében. Egy vidéki fele-
kezeti iskolát a felekezet megszüntetett s a tanítóját min-
den kárpótlás nélkül elbocsátotta. A tanító ez ellen 
kérvényt intézett a közoktatásügyi miniszterhez, a ki most 
következő elvi jelentőségű határozatot hozott: »A feleke-
zeti iskolát fentartó hitközség, iskolája tényleges beszün-
tetésétől kezdődőleg, az alkalmazva volt tanító részére 
egy évi teljes összilletményeit változatlanul kiszolgáltatni 
tartozik. Egy éven túl terjedő időre pedig addig, a míg 
az felbocsátott tanító a megszüntetett állomás javadal-
mának megfelelően díjazott újabb állomást nem nyert, 
részére a felekezet pénztárából legalább oly összegű 
járulék biztosítandó, a mennyi szolgálati évei arányához 
képest a tanítót nyugdíjképen megilletné. Azon esetben 
pedig, ha a hitközség idő folytán a felekezeti iskolát 
újból felállítaná, a tanítónak elhagyott állomásához való 
joga újból feléled, bárhol volna is alkalmazva s kívánsá-
gára a múltban élvezett illetményekkel oda visszahelye-
zendő* 

A r a j z t a n á r k é p e s í t é s reformja. Az országos rajz-
tanár-vizsgáló bizottság javaslatot dolgozott ki a rajz-
tanárképesítés új rendjéről. A javaslat, mely most már a 
kultuszminiszter előtt fekszik, megszünteti az eddigi sok-
féle fokozatú képesítést és azt az uzust, mely szerint 
eddig fél oklevelet is osztottak, külön a mértani és külön 
a szabadkézi rajzra. A rajztanár-vizsgáló bizottság csak 
kétféle oklevelet akar ezután kiállítani: külön a közép-
és külön a polgári iskolákra. Mindenikhez 4 évfolyam 
hallgatása útján juthatnak a jelöltek; az elsőhöz azonban 
a középiskolai érettségi, a másodikhoz kereskedelmi 
iskolai érettségi vagy tanítói oklevél szükséges. A pol-
gári iskolai oklevelet nőknek is hozzáférhetővé teszi; 
azonban csak a művészi rajzi részét, a mit a bizottság 
a női kézimunkára való képesítéssel kiván összekapcsolni. 
A javaslat szerint két alapvizsga és egy szakvizsga után 
adnák ki az oklevelet. A II., III. és a IV. évfolyamok 
végén tartanának egy vizsgálatot. Az alsófokú inasisko-
lára való képesítést a bizottság meg akarja szüntetni. 

I f júság i egyesü le tek . A mint a Debreceni Prot. 
Lapból olvassuk, a debreceni ref. főgimnázium tanári 
kara f. hó 12-én újra megkezdte a főiskolai oratórium-

ban a már tavaly rendszeresített ifjúsági istentiszteleteket. 
Az első istentiszteleten S. Szabó József főgimn. tanár 
tartott beszédet Ján. 21 : 15 —17. alapján, az alsó osz-
tályos gimnáziumi tanulók énekkara pedig alkalmi dara-
bot énekelt. — Ilyen ifjúsági istentiszteletek, eltekintve a 
főgimnázium ifjúsága részére most is tartatni szokott 
istentiszteletektől, néhány évvel ezelőtt szokásban voltak 
Rudapesten is a más iskolába járó ref. növendékek, sőt 
az elemi iskolások részére is. Ezt az elaludt dolgot üd-
vös volna feleleveníteni nálunk is. 

Iskola i aranykönyv . Dókus Gyula, a sárospataki 
főiskola világi algondnoka és neje Spillenberg Zsófia 
1000 koronás alapítványt tettek a sárospataki főiskola 
javára. Az alapítvány évi kamatai, tekintet nélkül a val-
lási vagy az anyagi viszonyra, évenként a legjobb érett-
ségi vizsgát tevő tanulónak adandók ki az alapító levél 
értelmében. 

A »Tanítók Háza megnyitása®. Az Eötvös-alap 
országos tanító-egyesület által megalkotott »Tanítók Házát« 
mely egyelőre 50, Rudapesten felsőbb iskolákat látogató 
tanító fiúnak ad igen csekély díjért jó ellátást, f. hó 18-án 
avatták fel nagy ünnepélyességgel. A > Tanítók Háza«, a 
melyről lapunk jövő számában bővebben is szólunk, a 
Szentkirályi-utca 47. száma alatt van. Hatalmas, két 
emeletes ház, kényelmes berendezéssel, tágas kerttei, a 
melyekben a tanuló ifjúság alkalmas lakóhelyet nyer a 
tanítóság és az állam áldozatkészségéből. — A megnyitás 
délelőtt tiz órakor az internátus földszinti tanácstermé-
ben folyt le. Ott voltak: Wlassics Gyula kultuszminisz-
ter, Zsilinszky Mihály államtitkár, Berzeviczy Albert, 
Eötvös Lóránt báró, Beöthy Zsolt, Morlin Emil, Axaméthy 
Lajos, Halász Ferenc, Kacskovics. Neményi Imre, Verédy 
Károly, Mosdósy Imre, Kirchner Béla, G-roó Vilmos, Rényi 
József; az Eötvös-alap részéről: Péterffy Sándor, Geöz 
József, Lal&its Vendel, Ujváry, Józsa Mihály, György 
Aladár; továbbá Léderer Ábrahám, Lád Károly, Kiss 
Áron, Nagy László, Szőke István. Mint vidéki küldöttek 
jelentek m e g : Kozma László (Debrecen), Pallós Albert 
(Kolozsvár), Kemény Gábor (Balassa-Gyarmat), Margitay 
József (Csáktornya), Nagy Lajos (Orosháza) és Barcsay 
Albert (Nagy-Enyed). A pedagógium dallosainak énekével 
kezdődött a megnyitó ünnepély. Az ének után Geöz József 
dr. az internátus igazgatója üdvözölte a minisztert s kérte 
hogy nyissa meg és keresztelje el a tanítók házát. Wlas-
sics miniszter erre a következő lelkesítő beszédet mondta: 
A legbensőbb örömmel jelentem meg a mai ünnepen, mert 
ezáltal is tanúságát kívántam adni annak a meleg ragasz-
kodásomnak, szeretetemnek és tiszteletemnek, melylyel a 
magyar tanítói kar iránt viseltetem. Örömömet fokozza az a 
tudat, hogy a tanítók házában nem csak egy jelentékeny 
művelődési intézettel szaporították nemzetünk közkincsét, 
hanem egyúttal a legszebb humanitárius intézetet is föl-
avatjuk e házban. Igenis, művelődési intézet lesz e ház, mert 
ez nem csak otthont ad a tanítók gyermekeinek, hanem falai 
között ők lelkigondozást, vezetést, útmutatást nyernek a tudo-
mányos pályára való előkészület nehéz munkájában. 
Igen, a legszebb humanitárius intézet is lesz e ház, mert 
csak varázsolják önök lelki szemük elé az anyagi gondok-
kal, az élet nehéz küzdelmével harcoló tanítót, kit az 
isteni gondviselés kiváló tehetségű gyermekekkel áldott 
meg, de az anyagi eszközök fogyatékossága megfosztja 
a gondos szülőt a tovább neveltetetés áldásaitól. A szív 
legsajgóbb fájdalmából, az édes szülői szeretetből és 
gondosságból fakadt könnyeket törli le e ház. És hány 
letörölt könnycsepp lesz egy-egy megmentett gyöngyévé a 
magyar műveltség kincsesházának. Ezért nincs e hazában 
senki, a koldustól a trónig, a ki ne örülne e nemes célú 



intézet létesülésének és ne kívánná fölvirágzását. Fölséges 
urunk, királyunk fölhatalmazott engem arra, hogy önök-
nek tudtul adjam, hogy nagy történelmi, örökké ragyogó 
nevét adja e háznak, mely a mai naptól kezdve »Ferenc 
József tanítók háza* nevét viseli. — A beszéd elhang-
zása után Móra István szavalta el alkalmi ódáját; majd 
az énekkar zárta be a szép ünnepélyt. Wlassics minisz-
ter az ünnepély berekesztése után végig járta az inter-
nátus helyiségeit, a melyekben Józsa Mihály tanfelügyelő, 
az internátus gondnoka üdvözölte; Péterffy Sándor, az 
Eötvös alap elnöke pedig megköszönte a miniszternek, 
hogy maga volt kegyes megnyitni a nemes célú intézetet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* Személyi hírek. Zelenka Pál tiszakerületi evang. 

püspök Korhely Géza krizbai lelkészt választotta titkárává 
és egyházkerületi missziói lelkészszé. 

* Brocskó Lajos ünnepel te tése . Brocskó Lajos-
nak, a Prot. orsz. Árvaház igazgatójának adományozott 
legfelsőbb királyi kitüntetés átadása alkalmából a prot. 
árvaegylet választmánya f. hó 2ö-án délelőtt 11 órakor 
ünnepélyt rendez a prot. Árvaházban (VII. Szegényház-
tér 1.). Az ünnepély programmja a következő: Ének. 
Előadják az árvaház növendékei. — Az érdemrend átadása 
a prot. orsz. árvaegylet elnöke által. — Üdvözlő beszédek 
a volt növendékek, a tanítótestület volt és jelenlegi tagjai s 
az árvaház növendékei részéről. — Az igazgató köszö-
nete. — Ének. Előadják az árvaház növendékei. 

* A fogházügy vallásos szempontból. Csiky 
Lajos, a debreceni főiskola akadémiai tanszakainak ez 
időszerint igazgatója f. hó 14-én, a debreceni jogász és 
tisztviselő kör helyiségében, a város legelőkelőbb jogá-
szainak, a kerületi gyűlés számos tagjának s a főiskola 
több tanárának jelenlétében a fogházügyről gondosan ki-
dolgozott s nagy érdekű tanulmányt olvasott föl. A fel-
olvasás címe ez volt: »Vallás és emberszeretet a fogház-
ügy szolgálatában.« Elől angol szakkönyvek és saját 
fogházi lelkészi tapasztalatai után több érdekes példában 
a foglyok különböző lelkiállapotait rajzoltó le a felolvasó, 
majd rövid vázlatban ismertette a fogházügynek s ennek 
javítására a vallás és az emberszeretet munkái fejlődé-
sének megragadó történetét. Ismertetett egyes nagy filan-
trópokat. a régibb és újabb korból; egyesületeket, külön-
böző fogházrendszereket, az istentisztelet, a lelki gondozás, 
a rabkönyvtár, a rabiskola, a rabmunka fontosságát, a 
fogházi különböző fegyelmi büntetéseket. Kifejezte előadá-
sában, hogy mindezekről egy felolvasás keretében rész-
letesen tárgyalni lehetetlen s neki szándékában van ezen 
kérdésekről egy egész könyvet irni. Felolvasása végén 
közönségéhez, s abban főként a jelenlevő jogász notabi-
litásokhoz fordult s felhívta őket, hogyha Magyarországon 
12 helyen és pedig a debreceninél sokkal kisebb bírósá-
gok és ügyészségek területén van már rabsegélyző egye-
sület: állítsanak ilyet Debrecenben is. Tudja, hogy a foglyok, 
vagy kiszabadult fegyencek iránt a társadalomban nagy 
elfogultság uralkodik, melyet részben teljesen indokoltnak 
ismer el ; olyan célokat óhajt tehát a megalakítandó egye-
sület elé tűzni, a melyeket minden humánus gondolko-
zású ember elfogadhat: 1. állítson fel a megalakítandó 
egyesület egy rabiskolát; 2. gondokodjék a foglyok mun-
kára tanításáról, képesítéséről; 3. segélyezze a foglyoknak 
otthon hagyott, sokszor, gyötrő Ínségnek kitett családjait. 
— A felolvasás elvégeztével Bernáth Elemér kir. Ítélőtáblai 

elnök meleghangú köszönetet mondott a felolvasónak, s 
kijelentette, hogy alkalmat és módot fognak találni arra, 
hogy az elhangzott felolvasásban felvetett eszme testet is 
öltsön magára. (Debr. Pr. L.) 

* »Ferdinande, non te deseram*. »Igy szólalt 
meg a feszület II. Ferdinándhoz, mikor ez a hit vesze-
delmében a Megváltóhoz segítségért folyamodott. Annak 
a történeti nevezetességű feszületnek hasonmását adta át 
a néppárt Zichy Nándor grófnak, születése 70-ik évforduló-
jának emlékére. Találó gondolat, megérdemlett kitüntetés. 
Zichy Nándor gróf a Megvál'ó biztató feszületét százszorta 
jobban megérdemlette, mint Bismarck a Krisztus rendjét. 
Bismarck kényszerűségből tett szolgálatokat Krisztus egy-
házának ; Zichy Nándor gróf egész valója beolvadt az 
Isten dicsőítésébe és az ő vallásának s egyházának fel-
magasztalásában — így olvassuk ezt a »Regilió«-ban. 
Bizony bizony megérjük rövid időn, hogy az a »törté-
neti nevezetességű kereszt< újra lehajlik eme másik nagy 
Ferdinándhoz s felé is hangzani fog újra: »Ferdinande, 
non te deseramU 

* A vadházasságok csökkentése ügyében a bel-
ügyminiszter igen üdvös rendeletet bocsátott ki legköze-
lebb. Az utóbbi időben ugyanis faluhelyeken nagy mér-
tékben elszaporodtak a házasságon kivüli életviszonyok. 
Főként fiatal, katona-sorozás alatt álló legények adták 
össze magukat a falubeli leányokkal és mikor a legényt 
elvitték katonának, két-három törvénytelen gyermeke 
maradt otthon kenyérkereső nélkül. A legények azután, 
haza kerülvén a katonaságtól és megváltozván előttük a 
helyzet, legtöbbnyire nem voltak hajlandók arra, hogy 
utólagos házasság által törvényesítsék gyermekeiket. A 
belügyminiszter e miatt, a gyámságról és gondnokságról 
szóló törvény ama szakaszára támaszkodva, hogy a szülő 
és gyám tartozik a gondozása alatt levő kiskorú gyer-
mek erkölcsös életének megóvásáról is gondoskodni, el-
rendelte, hogy az atyának atyai hatalma felfüggesztessék 
és a gyám ettől a tisztétől elmozdíttassék, ha a kiskorú 
legény vagy leány valakivel vadházasságban él. Mert ez 
a viszony oly súlyos erkölcsi beszámítás alá esik, a mely 
viszony csak az atya vagy gyám súlyos kötelességszegése 
folytán, a kiskorú legfontosabb erkölcsi és anyagi érde-
keinek elhanyagolásával, annak veszélyeztetésével jöhet 
létre. Ezek a kiskorúak aztán új gyámot kapnak, a ki 
véget vet az erkölcstelen viszonynak. — Ezért a bölcs 
intézkedésért, a mely az elharapózott vadházasságoknak 
jó részben véget fog vetni, a legmelegebben üdvözöljük 
a belügyminisztert. 

* A fővárosi tanács és a templomi gyertyák. 
A fővárosi tanács kebelében felmerült az a terv, hogy a 
pápista templomokban a gyertyák égetését valamely módon 
szabályozni kellene, mert sokszor olyan túlságba mennek 
vele, hogy a nagy füst kárára van a templomdíszítések-
nek ; sőt a mikor a templomok zsúfolva vannak, a gyer-
tyaégetés veszedelmes is lehet. Mielőtt azonban ez irány-
ban a tanács határozna, kérdést intéz az egyházi ható-
sághoz, hogy a gyertyaégetés szokása miben gyökerezik 
s célszerű korlátozása ellen egyházi akadály nem me-
rül-e fö l? — Jó volna azonban, ha a városi tanács egy 
füst alatt azt is megkérdezné, hogy mi szükség van az 
Isten előtt a tömjén füstre is? — mert hiszen nemcsak 
a gyertyáknak, hanem a tömjénezőknek a füstje is ká-
rára válik ám a templomdiszítéseknek. Bizony szeretnénk 
mi is, ha a városi tanács alaposan intézkednék ezekben 



a dolgokban, mert hiszen a patrónusság alapján követelt 
szüntelen templom restauráció költségei egy részben a mi 
zsebünkből kerülnek ki. 

* A s>Religió« budapesti ? ? tudósítója a pesti r. kath. 
tanügy szomorító és örvendeztető eseményeiről szólván, 
a »kálvinista és hangadó n a g y s á g o k é n a k tulajdonítja, 
hogy a szabadelvű korszak megfosztotta az iskolákat 
»ősi katholikus jellegöktől«. Ez a gyanúsítás is csak a 
Religióhoz illik. Hát vájjon mikor és hol vallotta a kál-
vinizmus azt, hogy az iskolákat meg kell fosztani vallá-
sos jellegektől? S vájjon mikor volt az általa oly igen 
gyűlölt kálvinizmusnak Budapesten akkora hatalma, hogy 
a pápás nevelésnek (?) véget vethetett ? Hiszen abban a 
városi tanácsban keresve is alig lehet találni még ma is 
egy kálvinistát, míg ellenben a pápisták tekintélyes szám-
mal vannak képviselve. A tanács nagy többsége mindig 
r. kath. volt s az ma is; — arról azután mi már épen 
nem tehetünk, ha azok a pápás nevelést annyira meg 
szerették, hogy jónak látták az iskolából kiküszöbölni. 
— A Religió panasza azonban csak olyan porhintés a 
világ szemébe, mint az új egyházpolitikai törvények 
elleni küzdelem. A tudósítást iró ? ? Igen könnyen össze-
számlálhatná a főváros tanítói között a gyűlölt kálvinis-
tákat s az összes iskola igazgatók között is csak egyet 
mutathatna fel kálvinistát. Az az egy is jól el van dugva 
a Zuglóban. A többi igazgató és a tanítók kilenc-tized-
része pápista és pedig jó részben r. kath. tanítóképezdé-
ből kikerült, a kiknek jó indulatát (?) eléggé volt és van 
szerencsénk tapasztalni. Ne farizeuskodjék azért ? ? ú r ; 
a fővárosi iskolák, ha nem hivatalosan is, de a való-
ságban olyan pápisták, hogy jobbat se kívánhat! 

* A s z e s z e s italok és a nép élete . Az angol 
életbiztosító társulatok igen figyelemreméltó statisztikát 
állítottak össze a szeszes italokkal élő és az azokkal nem 
élő egyének halálozási arányairól. E statisztika szerint 
1866—1870-ben száz várt haláleset helyett a szeszes 
italokkal nem élt biztosítottak között csak 74. a szeszes 
italokkal is éltek között 94 haláleset fordult elő. 1871— 
75-ben amazok közüli 71, emezek közül 105; 1876— 
80-ban 70 és 100, 1881—83-ban 68 és 90 halt meg. 
Ugyancsak bizonyságot tesz ez a statisztika a felől is, 
hogy a halandósági százalék legnagyobb a serfőzők, kocs-
márosok és ezek alkalmazottai között. Ha összehasonlít-
juk pl. a papok és a mezei gazdák halandósági százalé-
kát az alkohol szolgálatában állókéval, az tűnik ki, hogy 
ez utóbbiak közül, háromszor, négyszer annyi hal meg 
ugyanazon idő alatt. Ez a statisztika kétségbevonhatatla-
nul bizonyítja, hogy az alkohol élvezete, különösen pedi^j 
ha az mértékletlen, aláássa a testi szervezet ellenálló 
erejét. 

* Új n é m e t biblia. A németországi protestáns 
bibliatudósök már jó ideje nincsenek megelégedve a 
Luther-féle biblia fordítással s ebből folyólag arra törek-
szenek, . hogy a kritikai eredmények felhasználásával, a 
mai tudományos követelményeknek inkább megfelelő for-

dítással helyettesítsék. Legközelebb Kautzsch hallei és Weiz-
sácker tübingai theol. tanárok fordításában jelent meg 
az ó-és ujtestamentumnak s az apokriphoknak egy új 
fordítása. A németországi prot. egyházi lapok dicsérik a 
fordítás pontosságát s igen ajánlják az új bibliát. Kifo-
gásuk csak az, hogy a bibliai könyvek nem a Luther 
bibliája szerint, hanem egészen történeti sorrendben, tudo-
mányos szempontok szerint vannak besorozva. 

* A világ legnagyobb orgonája Sidneyben van. 
Kétszázezer forintba került és 3 esztendő telt bele készí-
tésébe. Az orgonának öt klaviatúrája van, száznegyven-
négy regisztere és 8—9000 sípja, a melyek közül a 
legnagyobb hatvannégy láb hosszú. A fúvókat nyolc ló-
erejű gázmotor látja el levegővel. A teremben, a melyben 
az orgona föl van állítva, hatezer ember fér el. 

* Különös t e m p l o m o t épített New-Yorkban egyik 
baptista gyülekezet. A templom berendezése egészen olyan, 
mint egy színházé. Vannak benne páholyok, erkélyek, 
zártszékek és az ének- és zenekar épen úgy van elhelyezve, 
mint egy színházi orkesztrum. A szószék olyan, mint egy 
színpad, — s hogy a templom teljes kényelmet nyújtson, 
még ruhatárak is vannak benne. — Valóban szép keresz-
tyén templom, — csak az a kár, hogy hiányzik még 
belőle valami: a büffé. 

* L a s s a n k i n t . Az erőstől az is szívesség, ha nem 
egyszerre öli meg a gyengét, hanem lassanként, aprán-
ként. Ez a szívességi politikát űzi mostanában Orosz-
ország a kis finn néppel. Lassanként öli meg s lassan-
ként csempészi bele a maga vérét. Bobrikov tábornok, 
Finnország katonai kormányzója legközelebb megparan-
csolta, hogy a csapatok ezentúl részt vegyenek az orto-
dox istentiszteleteken, s megtiltotta, hogy az ortodox 
ünnepek előestéjén bármiféle nyilvános mulatságot rendez-
zenek Finnországban. Finnország lakóinak nagy része a 
protestáns hitet vallja, érthető tehát, hogy ez az erősza-
kos módja a megtérítésnek nagy elkeseredést szült az 
országban. 

* Francia pápás papok kilépése. Franciaorszag-
ban folytonosan tart a r. kath. lelkészek áttérése, a kik 
megunván a lelket ölő rendszer nyűgeit hordozni, a pro-
testantizmus szabadsággal teljes világában keresnek lelki 
szenvedéseikre gyógyító balzsamot. A legtöbb áttérő nyil-
vánosan, a nagy közönség előtt számol be lépése okairól, 
mintegy a közvéleményt híva föl a helyeslő ítélet kimon-
dására. Legközelebb a pocé-i apátplébános, Claveau tért 
át s kilépését a következő levélben adta tudtára a római 
püspöknek: »Ön és társai azt követelik tőlem, hogy le-
gyek hü a IV. Pius hitvallásához, s azt is hozzáteszi Ön, 
hogy mindaddig látni sem akar, míg ennek eleget nem 
teszek. Lelkiismeretem nem engedi meg, hogy ezt meg-
tegyem ! Többé nem vagyok pap s nem tartozom a róm. 
kath. egyház kötelékébe. De keresztyén vagyok, a .Jézus 
Krisztus tanítványa, a ki őt ismerem el egyetlen uram-
nak. Ön még sem követelheti azt, hogy egy egyszerű 
egyháztag s még kevésbé azt, hogy epen egy lelkész, a 
lelkiismerete ellen cselekedjék és hogy tovább is azt ta-
nítsa, azt gyakorolja, a mit hamisságnak, hazugságnak 
tart. Föltétlen engedelmességet kellene prédikálnom Róma 
iránt. Pedig ez az egyház a világtörténelem bizonysága 



szerint nem más, mint olyan férfiak szövetkezete, a kik 
az Istennek s a Jézus Krisztusnak nevében a lelkek fölött 
zsarnokoskodnak.« 

GYÁSZ ROVAT. 
f Kovács Eleonóra, Pákozdi Lajos, hajdú-nánási 

refformátus lelkész neje f. hó 18-án életének 64-ik, házas-
ságának 40-ik évében hosszas szenvedés után jobb létre 
költözött, A derék hitvest, anyát és nagyanyát férje, hét 
gyermeke, négy veje és három unokája gyászolja. Béke 
hamvaira, áldás emlékére! 

f Keresz tury Apol lónia, néhai Balla Gábor főnyi 
(Abauj m.) ref. lelkész özvegye, életének 84-ik évében, 
f. hó 19-én elhunyt. — Nyugodjék békével! 

3308/1899. sz. P á l y á z a t . 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
szeghalmi ev. ref. egyház lelkészi állomására. 

Díjazás szabad lakáson kivül: 
1. Készpénz 126 frt ; — 2. párbérből begyült búza: 

29 m. m. 64 klgr; — 3. árpa: 23 m. m. 65 klgr; — 
4. puha tűzifa: 7 régi öl; — 5. só: 56 klgr; — 6. egy 
telek föld (35 hold), adóját és ártéri költségét az egy-
ház fizeti; — 7. stóla az egyházkerület határozata szerint. 

Az egyház első osztályú. — Lelkek száma: 7730. 
A megválasztott lelkész a békés-bánáti ev. ref. egy-

házmegye nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely az 
állomás után — az alapszabályok értelmében 1200 frt 
évi nyugdíjat biztosít. 

A megválasztott lelkész 1900. október 1-én tartozik 
hivatalát elfoglalni. 

Pályázati kérvények, szabályszerű minősítvénynyel 
és szolgálati bizonyítványnyal ellátva f . évi december 19-ig 
Szabó János espereshez Hmvásárhelyre küldendők. 

Debrecen, 1899. november 22-én 
Kiss Áron, 

püspök-

P á l y á z a t . 
A pesti ágost. hitv. evang. magyar és német egy-

házgyülekezet orgonistái és énektanítói állása megüresed-
vén, ez állásra a nyilvános pályázat ezennel kiiratik: 

1, Ez állás elnyerhetésének feltételei a következők: 
A pályázó legyen magyar honosságú, ág. hitv. ev. 

vallású, úgy az orgonajátékban, mint az énektanításban 
kiváló és az énektanításra képesített legyen, a magyar 
és német nyelvet egyaránt teljesen bírja. 

2. Az orgonista és énektanító kötelességei a követ-
kezők : 

a) orgonista minőségben, úgy a nyilvános istentisz-
teletek alkalmával, valamint kívánatra magán funkciók 

alkalmával is köteles az orgonázást ellátni és az énekel 
vezetni; 

b) temetések alkalmával köteles az éneket, az érde-
keltek által kívánt módon vezetni és az ahoz szüksé-
ges énekesekről gondoskodni; 

c) a templomi ének emelése céljából köteles az or-
gona mellett énekkart szervezni, a melynek költségeit a 
két testvérgyülekezet viselendi; 

d) énektanítói minőségében köteles az elemi és 
polgári iskolai, valamint a gimnáziumi növendékeket az 
énekben oktatni, és pedig köteles az ifjúságot a zene el-
méletébe bevezetni és azt egyházi és világi dallamoknak 
kotta szerinti éneklésébe begyakorolni; az énekórák heti 
száma azonban 18-nál több nem lehet; 

e) köteles azon tanítóknak, a kik növendékeiket ön-
maguk tanítják az énekben, a kívánt útbaigazítást meg-
adni és szükség esetében nekik énekleckét adni; 

f ) köteles iskolai ünnepélyek alkalmával az éneket 
vezetni és az iskolai dalárda karmesteri teendőit végezni; 
kívánatra köteles a gimnáziumi dalkör vezetését is elvál-
lalni; 

g) köteles idejét és működését kizárólag egyházunk 
és iskoláinknak szentelni, tehát más nyilvános és magán-
intézetnél tanítói vagy orgonistái állást nem fogadhat és 
nem láthat el. 

3. Az orgonista és énektanítói állással egybekötött 
javadalmazás a következő: az orgonistái minőségben 
járó évi 600 frton és a magánfunkciókért megállapított 
működési illetékeken felül, a népiskolai tanítók részére 
szabálvzatilag megállapított fizetést húzza, vagyis alkal-
mazásakor a III. fizetési fokozat szerint 600 frt fizetést 
és 200 frt lakpénzt élvez; három szolgálati év lejártával 
a II. fizetési fokozat szerint 800 frt fizetést és 240 frt lakpénzt 
nyer ; további négy szolgálati év lejártával az I. fizetési 
fokozatba lép és 1100 frt fizetést és 330 frt lakpénzt 
élvez ; az első fizetési fokozatba történt belépésétől szá-
mítva, minden betöltött öt szolgálati év után 100 frtnyi 
ötödéves pótlékot nyer. — Egyúttal tagjává lesz az egy-
házi nyugdíjintézetiíek, a szabályzat szerinti tagsági járu-
lékok kifizetésének kötelezettségével és élvezi a szabály-
zatilag biztosított ellátási kedvezményeket. 

A pályázók felhivatnak, hogy a fenti feltételekben 
foglalt minősítésüket kellően igazoló okmányokkal felsze-
relt pályázati folyamodásaikat 1899. november hó 30-ig 
alólirott syndicusnál (V. bálvány-utca 8.) nyújtsák b e ; 
fentartja magának az egyházi választmány, hogy a pá-
lyázókat nyilvános istentiszteletek alkalmával tartandó 
próbaorgonázásra is meghívhassa. 

Kelt a pesti ágost. hitv. evang. magyar és német 
egyházgyülekezet közös választmányának 1899. évi okt. 
hó 23-án tartott üléséből. 

Dr. Králik Lajos, Dr. Zsigmondy Jenő, 
közfelügyelő. 3—3 syndicus. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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A »Tanítók Háza.« 

Folyó hó 19-ón egy nagy fontosságú és 
nemes célú intézmény lépett életbe Budapesten, 
»Ferenc József Tanítók Háza« név alatt. Az in-
tézet megnyitásáról lapunk mult heti számában 
részletes tudósítást adtunk ugyan, de méltó-
nak tar t juk a dolgot arra, hogy e helyen is 
szóljunk annak nagy jelentőségéről, hogy fel-
hívjuk reá olvasóink, de különösen tanítóink 
figyelmét, annyival is inkább, mivel az egy nem-
zeti fontosságú irodalmi eseménynyel, b. Eötvös 
József müveinek új, teljes kiadásával is immár 
össze van kötve. 

A »Tanítók Háza« a Budapesten felsőbb 
iskolákat látogató tanító fiúk internátusa, amely-
ben az ifjak, csekély havi díjért, mindössze négy 
forintért, lakást, fűtést, világítást és esetleg or-
vosi kezelést nyernek. Célja tehát anyagilag és 
szellemileg segíteni a nem nagy anyagi erővel 
rendelkező tanítók fiait, hogy magokat a maga-
sabb szellemi pályán nehéz anyagi küzdelmek 
nélkül képezhessék s majdan a magyar művelt 
társadalomnak hasznos és munkás tagjai lehes-
senek. 

Ha azt az óriási szellemi tőkét tekintjük, 
a mely a magyar tanítóság fiaiban eként meg-
tartatik és fejlesztetik a haza és a társadalom 
javára, — a legmelegebben kell üdvözölnünk a 
»Tanítók Házátcc, mely erre a célra törekszik. 
De még melegebben kell azt üdvözölnünk, ha 
a r ra a sok gondra, keserű fájdalomra tekintünk, 
a mely általa leszakad, mint egy nehéz teher 
tanítóink lelkéről. Csak a mindeneket tudó Isten 
tudja, hogy hány nehéz sóhaj szállt fel a szegény 
tanító szülők lelkéből s hány égető köny csor-
dult végig arcukon, a mikor tehetséges gyerme-
keiket, nem lévén anyagi erejök a szellemi pályá-
kon kiképeztetni, kénytelenek voltak, tisztességes 
ugyan, de az ő óhajtásaiknál mégis alacsonyabb 
életpályákra adni. A paizsos férfiú, a szegénység 

útját állotta legforróbb óhajtásaik teljesülésének 
is, s lelküket csak a csalódás fájdalmas érzelmei 
töltötték el. Hány és hány tehetséges, nagyra 
hivatott tanítófiú veszett e miatt el a szellem 
pályára nézve, s hány tanító házat töltött be az 
öröm ós boldogság helyett elégedetlenség ós 
fájdalom ! 

De Istennek legyen hála, a »Tanítók Házá«-
val e tekintetben egy szebb és boldogabb kor 
vette kezdetét. Az élet terhe nem lesz többé oly 
nehéz, — a gond nem oly kétségbeejtő, mint 
volt eddigelé. Ha a kenyér szűken lesz is a 
népes tanítói hajlékokban, de a fiak jövője vi-
gasztalást, boldogságot igér, s ez az ígéret köny-
nyebbé teszi az élet gondját ós a hivatás tel-
jesítését. 

A » Tanítók Háza« fényes bizonyítéka a 
magyar tanítóság haladásra törekvésének, össze-
tartásának, áldozatkészségének, valamint annak 
a megbecsülésnek is, a melylyel közoktatásügyi 
kormányunk, sőt koronás királyunk is adózik a 
magyar tanítóságnak. Bámulatos az a kitartás 
és áldozatkészség, a melylyel a magyar tanító-
ság, több mint 20 hosszú esztendő alatt filléren-
ként horclogatta össze a maga gyámolítására ós 
gyermekei nevelésére a szükséges alapokat, s 
igazán méltó elismerése és jutalmazása a nemes 
törekvésnek az a segítség, a melylyel a cél meg 
valósításához a közoktatásügyi kormány legújab-
ban hozzájárult. 

A magyar tanítóság az utóbbi évtizedek 
alatt hatalmas munkát fejtett ki önsegélyezóse 
érdekében. Több mint félmillió forintra tehető 
összeget gyűjtögetett össze e célra, s évenként 
mintegy százezer forintott juttatott szegénysorsú 
vagy munkatehetetlen tagjai segélyezésére. Össze-
hordogatott alapjai között legfontosabb a nagy-
nevű miniszter emlékezetére megteremtett »Eöt-
vös-alap«, mely fenállása óta mintegy 100,000 fo-
rintot gyűjtött s ennél jóval többet adott ki 
ösztöndíjakra ós segélyezésekre. 



Az »Eötvös-alap« intéző köreiből került ki 
a »Tanítók Házaa eszméje is. Az 1896-ban tar-
tott egyetemes tanügyi kongresszuson megjelent 
tanítóság lelkesedéssel tette magáévá az eszmét 
s attól kezdve megindult a gyűjtésnek, az alko-
tásnak csendes, de szakadatlan munkája. A munka 
élén Póterffy Sándor állott, ki időt és fáradsá-
got nem kiméivé agitált, gyűjtögetett, hogy a 
nagyfontosságú eszme megvalósulást nyerhessen. 
Gyűltek az adományok; de mindaddig, a míg a 
»Tanítók Háza- bizottságacc elhatározó lépést nem 
tett a leendő internátus házának megvásárlásá 
val, a megvalósulás csak a messze jövő óhajtá-
sának látszott. 

A folyó év nyarán az internátusra alkalmas 
ház került eladás alá a Szentkirályi utca 47. 
szám alatt, s az Eötvös-alap intézői, értesülvén 
arról, hogy a közoktatásügyi kormány, a tanszer 
muzeum és a pedagógiai könyvtár elhelyezése 
fejében hajlandó volna az alkalmas helyiség 
megszerzésére nagyobb segítséget adni : bátran, 
a nemes cél sikerében s a magyar tanítóság 
áldozatkészségében bízva, megvásárolták a két 
emeletes házat 107 ezer forintért. 

A bátor elhatározás meg is termetté nemes 
gyümölcsét. A magyar tanítóság, látva hosszú 
éveken táplált óhajtásának valóra válását, lelke-
sedéssel, bámulatos áldozatkészséggel sietett a 
vételár összehozásához ós az intézet megvaló-
sításához. Három hónap alatt, önkéntes adomá-
nyokból mintegy 50,000 frtot hordtak össze ós 
még többnek fizetésére kötelezték magokat. 

De a nemes cél megvalósításában nem hagyta 
magára a lelkes tanítóságot a közoktatásügyi 
kormány sem. Wlassics Gyula közoktatásügyi 
miniszter, annyi sok szépért és nemesért lelke-
sülve, felkarolta a »Tanítók Háza« eszméjét is, 
s megígérte, hogy annak céljaira, öt évre be-
osztva egy millió koronát fog felvenni az állami 
költségvetésbe, azzal a célzattal, hogy a buda-
pesti házat átveszi az Eötvös alaptól, hasonló 
házat szerez Kolozsvárott s esetleg más nagyobb 
viclóki városokban is, s mindezeket örökre áten-
gedi a tanítóknak, reájok bízva az internátusok 
fentartási költségeiről való lovábbi gondoskodást. 

Ily áldozatkészség s ily támogatás mellett 
a »Tanítók Háza« eszméje végre testet öltött s 
f. hó 19-én meg is kezdte, egyelőre 48 tanító-
fiú ellátásával nemes célú működését. O Felsége 
saját nevét aclta az intézetnek s így az, e nagy 
név nimbuszával indul pályájára. A jövő iskolai 
óv elejére már 150 tanulóra lesz benne hely, 
s ha, a mit hiszünk immár, a kolozsvári hasonló 
célú intézet is megnyílik akkorára, körülbelül 
400 tanítófiú nyer bennök csekély díjért kényel-
mes, otthonos lakást és gondviselést és száz 

és száz szegény tanító család lelke fog eltelni 
örömmel, hálával, boldogsággal. 

Illesse azért méltó elismerés a nemes célú 
eszme megvalósítóit : az Eötvös-alap buzgó veze-
tőségét, a lelkes ós áldozatkész magyar tanító-
ságot, a nagyjelentőségű dolgot felkaroló ós tá-
mogató tanügyi kormányt. 

De nem elég, hogy csak ennyivel adózzunk. 
Az eszme testet öltött ugyan, de annak életben 
tartása, felvirágoztatása még a jövendő dolga s 
arra magának a tanítóságnak az anyagi ereje 
nem elégséges. A fentartás ós felvirágzás mun-
kájához az egész magyar társadalomnak hozzá 
kell járulnia; mert hiszen csak a magyar haza 
s a magyar társadalom nyer azzal, ha a tanító-
ság fiaiban és leányaiban rejlő roppant szellemi 
tőke az ő számára kamatozik. 

Segítő kezet kell azért nyújtanunk mind-
nyájunknak, hogy a megindult nemes munka 
tovább haladhasson. S a segítésnek kínálkozik 
is egy oly módja, a mely mellett többet nyer-
hetünk, mint a mennyit áldozunk. Báró Eötvös 
Loránd, a nagynevű ós áldott emlékezetű kul-
tuszminiszter fia örök időkre átengedte a Taní-
tók Háza javára atyja összes műveinek kiadási 
jogát, s az Országos Eötvös-Bizottság már mun-
kába is vette Eötvös összes műveinek kiadását. 
A kiadás tervezetéről lapunk más helyén emlé-
kezünk m e g ; de nem mulaszthatjuk el, hogy e 
helyen a legmelegebben ne ajánljuk e dolgot, a 
Tanítók Háza érdekében is olvasóink, lelkésze-
ink, iskoláink, könyvtáraink figyelmébe. Eötvös 
műveiben oly szellemi kincstárt nyerhet meg 
mindenki, a melyért méltó az áldozat, főként 
akkor, a mikor magunk sokat nyervén, az által 
egy nemes célt mozdítunk elő. 

Szívből kívánjuk, hogy a megnyilt »Ferencz 
József Tanítók Háza« álljon, virágozzék hazánk 
és nemzetünk javára s hogy az első házat kövesse 
minél előbb minél több hasonló. S hogy ez meg-
valósulhasson : áldozzunk mindnyájan, vegyük 
meg Eötvös összes művei t ! 

Hamar István. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egyesületérdekében. 
(Elmondatott Budapesten, nov. 26-án a rózsa-utcai imateremben.) 

Szeretett testvéreim ! Engedjék meg, hogy mindnyá-
jukat ezen a bizalmas s előttem oly kedvesen hangzó 
néven szólítsam. Ügy érzem, hogy nekem könnyebb lesz 
elmondani azt, a mi a szívemen fekszik, s hallgatóim több 
bizalommal, melegebb érdeklődéssel fognak figyelni sza-
vaimra, ha mindnyájan, jó előre tisztában vagyunk azzal, 
hogy úgy akarok szólni, mint testvér a testvérhez : őszin-
tén, bizalmasan, itt-ott talán kissé szigorúan, de mindig 
szeretettel, igaz testvéri érzéssel. Hiszen az, a kinek neve 



gyakran elő fog fordulni beszédemben, s a kinek lelke 
— óh! bár hatná át, világosítaná meg és erősítené min-
den szavamat, az Úr Jézus Krisztus is, azt óhajtja, kí-
vánja, parancsolja, hogy mindnyájan testvéreknek érezzük 
és valljuk magunkat. Testvéreknek lenni, milyen szép, 
milyen édes, milyen fölemelő gondolat. Képzeljünk ma-
gunk elé egy nagy családot, először egy közönséges meg-
szokott értelemben vett családot: apát, anyát, gyerme-
keket, a kik egymásnak testvérei. Sokan vannak, a test-
véreknek egyrésze már felnőtt; a legidősb fiú Istentől 
kapott adománya, tehetsége, erős, egészséges testalkata 
által s ez Istentől nyert ajándékok jó felhasználása, saját 
szorgalma és igyekezete folytán már elérte azt, hogy maga 
képes megkeresni kenyerét, nincs terhére öregedő szülei-
nek. A legnagyobb leány is már segítsége, majdnem he-
lyettesítője a betegeskedő, az élet gondjai és fáradságai 
által megviselt anyának, a kinek már pihenésre van szük-
sége. De a kisebb gyermekek még nem önállók; még 
vezetésre, segítségre szorulnak. A fiúk iskolaba járnak, 
tanulnak, hogy megszerezzék ők is a képességet a megélhe-
tésre; de talán akad köztük tehetségtelenebb is, a ki az előtte 
súlyosoknak tetsző feladatoktól visszarettenne, ha ott nem 
volna mellette a jó testvérbátya, a ki szeretettel, türelem-
mel igyekszik Őt az akadályokon átsegíteni, megvilágo-
sítva, megfejtve előtte némely, az ő nehezebb felfogása 
előtt érthetetlennek tetsző számtani példát, vagy termé-
szeti jelenséget. A kisebb leánykák is még annyit ügyet-
lenkednek; egy-egy alkalmatlan helyen kitűzött csomó a 
kézimunkában mily zűr-zavart okoz; egy szakadás a 
ruhán mily begyógyíthatatlan sebnek tetszik; hát még egy 
ebéd elkészítése mily megoldhatatlan rejtélynek! De ott 
van a jó testvér, a legnagyobb leány, a ki a csomót oly 
könnyen megoldja, a ruhán esett szakadást oly ügyesen, 
oly észrevétlenül kijavítja, mikor az elszakadt ruhácska 
tulajdonosa édes álomban szendereg, s a ki a főzés tit-
kainak mélyébe oly vidáman és könnyen vezeti be ser-
dülő hugocskáit, hogy azok a megfejthetlen rejtélyek 
egyszerre olyan csodálatos módon érthetőknek és oly 
könnyen kivihetőknek tetszenek. A jó testvér; a ki a maga 
tapasztalatát, a maga erejét, a maga képességét arra hasz-
nálja, hogy azzal a kisebb testvér tapasztalatlanságát, 
gyengeségét, csekélyebb tehetségeit pótolja, támogassa, s 
a ki ezt nem számítja föl magának érdemül, mert hiszen 
előtte az oly természetes, oly magától értetődő, hogy test-
vér testvéreit szeresse, segítse, gyámolítsa ! 

De ha mi az Úr Jézus Krisztus óhajtása szerint 
akarunk élni, az ő parancsolataitakarjuk teljesíteni: akkor 
nekünk nem csak azokat kell testvéreinknek tekinteni, 
a kik velünk ugyanazonegy földi apától és anyától származ-
tak ; hanem testvéreinknek kell tekintenünk az egész 
emberiséget, s természetesnek, magától értetődőnek kell tar-
tanunk, hogy egymást szeressük, egyaránt segítsük, egy-
aránt gyámolítsuk. Mert az emberiség nagy családjában 
nem egyformán osztattak ki sem a földi javak, sem a 
testi és szellemi képességek. A gazdag a szegénynyel, az 
erős a gyengével, a bölcs a tudatlannal szemben azt kép-

viseli, a mit a szűkkörű családban az idősebb testvér a 
kisebbel szemben, a ki rászorul a nagyobbiknak segítsé-
gére, mígő maga szeretettel bizalommal simul ahhoz, a ki 
az ő gyengeségét támogatja, gyámolítja. Igen, szeretett 
tesvéreim, a talentumok nem egyformán osztattak k i ; 
egyik tizet kapott másik egyet, de a kérdés az, ki hogy 
sáfárkodik a magáéval? Isten Ítélőszéke előtt majd számol-
nunk kell ezekről a reánk bizott talentumokról, s jutal-
munkat avagy büntetésünket úgy fogjuk elvenni, a mint 
azokat fölhasználtuk, gyarapítottuk, vagy tétlenül rozsdá-
sodni hagytuk, avagy épen lelketlenül, istentelenül elpré-
dáltuk. Vizsgálja meg jhát ki ki a maga számadásai t ; 
vegye számon talentumait, s a ki a magáét többnek találja: 
ne bízza el magát, ne verje kevélyen a mellét, mint. ama 
bizonyos farizeus a templomban, hanem adjon hálát 
Istennek a tőle nyert adományokért, s siessen velük 
segítségére annak a testvérének, ak inek a kevesebb ada-
tott. Mert testvéreinknek kell őket tekintenünk: a szegé-
nyeket. a nyomorultakat, a betegeket, a bűnösöket; de 
hogy erre képesek legyünk, az Úr Jézus Krisztusra kell 
fordítanunk tekintetünket, a ki által testvérekké lettünk, 
mikor egyformán osztotta mindnyájunkért drága vérét, s 
egyformán halt meg mindnyájunkért kínos halállal a kereszt-
fán. Arra az alapra kell helyezkednünk, melyen kivül 
más nem vettetett a mi üdvözülésünkre; az Ur Jézus-
ban kell hinnünk, Őt kell szeretnünk. 

Óh de ennek a földi világnak, ennek az emberi 
társadalomnak zűrzavarában annyi hang emelkedik, mely 
ennek az örök igazságnak ellene szól. Az emberek nem 
hisznek a Krisztusban, megtagadják, megcsúfolják ma is; 
hideg közönynyel szólnak róla, vagy legfeljebb azzal a 
kegyelettel adóznak neki, melylyel a híres embereket, a 
történelem nagy alakjait illetik. A hivő embert, vagy 
jobban mondva, azt az embert, a kinek keblében a hit 
ébredezni kezd, a ki vágyik valami után, a minek hiányát 
érzi, szinte megzavarja ez a sok ellentmondó hang. Csak 
szive rejtekében mer társalogni azzal a Krisztussal, kiben 
hinni szeretne, de kinek arca még csak homályosan jele-
nik meg lelki szemei előtt; az emberek előtt nem meri 
elárulni ezeket a gondolatokat, ezeket az érzéseket, mert 
hiszen kinevetnék. De ez az ember a jó úton van, óh, 
bár minden ember csak ennyire is eljutott volna már. 
Mert vágyódni a Krisztus után, foglalkozni vele gondo-
latainkban, szivünk rejtekén; kérni őt, hogy nyilatkoztassa 
meg magát előttünk a maga isteni^valóságában: — ez a 
legjobb út arra, hogy ő a mi imáinkat meghallgassa. Őt 
kereső hitünknek magát megtalálni engedje, ezt a hitet 
erősítse, gyarapítsa, bennünket bátorítson, íTTíg szembe 
merünk szállni a világ előítéletével, gúnyjával, bántalma-
zásával, s bátran ki merjük mondani : igen, én hiszek a 
Krisztusban. S a ki igazán hisz, az nem fog megállni 
ennél a nyilatkozatnál; az nemcsak szóval, de cselekedet-
tel is vallási fog tenni az ő Krisztusáról. 

Erre a vallástételre szeretnék én mindenkit fölhívni, 
mindenkit buzdítani. Óh, a ki a maga szivében csak egy 
kis vágyódást érez is erre, hogy ő is- bizonyságot tegyen 



a Krisztusról: ne fojtsa azt el magában ; közeledjék biza-
lommal, testvéri szeretettel hozzánk, a kik a jó Isten 
kegyelméből már bátrabbak vagyunk, s próbálja velünk 
együtt gvarapítni a maga hitét s hirdetni a Krisztust, 
szóval és cselekedettel. Mert mi már vagyunk egynehá-
nyan, a kik így testvérileg kezet fogva egy kis egyletet 
alakítottunk, mely magát Lorántffy Zsuzsánna-egyesületnek 
nevezi; példányképül véve a hitben és a szeretet-munka 
gyakorlásában ezt a nagynevű és nagyszivű protestáns 
erdélyi fejedelem asszonyt is, de példányképül véve főként 
azt, a ki bár utolérhetetlen magasságban áll felettünk, de 
a kinek példáját követni, a ki felé törekedni, minden 
keresztyénnek kötelessége: a Jézus Krisztust. Mint a hogy 
Ő a földön jártában maga köré gyűjtötte a szegényeket, 
vigasztalta a szomorodott szívűeket, gyógyította a bete-
geket, szerette a kisdedeket: — így próbálgatjuk mi is, a mi 
gyenge erőnktől telhetőleg végezni mind azt a szeretet-
munkát, melyre Ő nekünk példát adott. Oh mily felségés 
példa! s óh, mily gyönge, mily törékeny emberi erők, 
melyek azt utánozni próbálgatják. Mennyiszer kell Hozzá 
fordulnunk, az Ő életének történetét tanulmányoznunk, 
az Ő tanításait hallgatnunk, hogy folyton erősödjünk : 
hitben, bátorságban. De mintha így közös erővel, közös 
igyekezettel az is könnyebben menne. Oly biztatólag hat 
az emberre az a tudat, hogy nem egyedül küzd, nem 
egyedül törekszik egy magas cél felé, hanem vele együtt 
még sok embertársa, sok sziv szerint való testvére is. 
Ám próbálja meg akárki, lépjen közénk, s vegyen részt 
a mi munkánkban. Ne rettenjen vissza senki; nem kell 
ám itt az egyeseknek valami világrendítő nagy dolgokat 
véghezvinni, olyat a mihez fenyes tehetség, nagy munkaerő 
vagy sok pénz szükséges. Erőnk épen abban rejlenék, ha 
sokan volnánk; mert egyenként mindenki csak annyit 
végez, a mennyi az ő képességének megfelel; de mint a 
hogy az a belső átalakulás is, melynek csirája ott szu-
nyád az emberi lélekben, mihelyt azt a csirát ápolgatni 
kezdjük, bár lassan, de folytonosan halad előre, ügy nö-
vekszik azzal együtt a vágy is, mindig többet és többet 
tenni Isten országának előmozdítására. A kezdet oly 
könnyű, s mégis nehéz; mert az első lépést teszi meg az 
ember legnehezebben, mert ha egyszer erre ráhatározta 
magát, s belépett e keresztyén egyesületbe, lehetetlen, 
hogy elégnek találja, hogy csak a tagok névsorában sze-
repeljen, s ne ébredjen föl szivében a vágy, hogy kissé 
megismerkedjék az egyesület munkásságával. 

Ott vannak mindjárt a varró órák. Minden hétfőn 
d. u. 3 órakor összejönnek az egyesület tagjai és varrnak 
ruhákat a szegények számára. Ez csak nem nehéz ; ezt 
mindenki meg tudja tenni. A tűvel, cérnával [minden 
asszony tud bánni, s művészi formát, cifra diszitést nem 
kell adni a ruháknak, melyek a nyomorúság eltakarására 
készülnek. Hogy pedig a kérdés másik oldalát is meg-
világítsam, mert szinte tudom, hogy sokan nem is a 
varrásban való járatlanságukat, hanem másfelé való száz 
meg százféle elfoglaltságukat hozzák föl ellenvetésül, azt 
kérdem, váljon az a sokféle elfoglaltság mind olyan-e 

a melyre igazán szükség van; fontos-e, elmaradhatatlan-e? 
Némábból áll-e egy része, hogy el ne hanyagoljuk ismerősein-
ket, eljárjunk zsürjaikra, hol mulatságos, egy kis ember-
szólással fűszerezett, társalgásra van kilátás; honnan azon-
ban fáradtan üres iélekkel térünk haza. S hány asszony 
és lány van, a ki arról panaszkodik, hogy unja magát ; 
a tél oly hosszú, oly unalmas, alig lehet agyonütni. Oh 
jöjjenek az ilyenek a Lorántffy-egyesületbe; először csak 
legalább egyszer egy héten a varróórára, s töltsenek 
ott egy pár órát igazán hasznos, önzetlen munkálkodás-
ban. Majd ha aztán a varróóra végével a lelkipásztor 
felüti a bibliát, s pár verset olvasva föl belőle, megmagya-
rázza, megvilágosítja ennek mély és szívreható értelmét, 
akkor bizonyára senki, a ki azt figyelemmel végighall-
gatta, nem fog üres lélekkel hazamenni, hanem visz haza 
valamit lelke mélyén, a min gondolkozni kell, a mi úgy 
emeli a lelket, úgy növeli a vágyat, hogy többet és többet 
halljunk belőle. 

S a ki már kezdi megszokni és megszeretni a bib-
liával való foglalkozást, annak egyszer csak kedve akad 
ahoz is, hogy még a rendes bibliamagyarázat után is 
maradjon, s leülve a többi ott maradottakkal a nagyasztal 
körül, ismét kinyissa azt a csodás könyvet; melyet nem 
lehet eléggé olvasni, s melyben megtalálja a maga lelki táp-
lálékát nagy és kicsiny egyaránt. S a bevégzett varró-óra 
után épen az a gondunk, hogy most már kikeressünk 
valamit a kicsinyek számára s megbeszéljük, hogy mily 
szavakkal tegyük azt majd előttük a legérthetőbbé, hogy 
Isten igéje behatoljon az ő gyermeksziveikbe is. S mily 
jó, hogy ezt a vasárnapi iskolára való előkészítő órát 
már hétfőn megtartjuk, mert így a kiválasztott szent 
igékre egész héten át gondolnunk kell, megforgatva azt 
elménkben minden oldalról, táplálva vele a magunk lel-
két is, s képessé téve magunkat, hogy azt teljes közvet-
lenséggel. átértve és átérezve adhassuk át a gyermekek-
nek. A ki csak megpróbálkozott még közülünk azzal, hogy 
a gyermekeket vasárnaponként bibliai oktatásban része-
sítse, senki sem bánta meg, senki sem lépett vissza, ha-
nem mindig nagyobb kedvvel és buzgalommal tanít. 

S egyik munka kedvet ad a másikra. Eleinte azt 
hittük, hogy csak kis gyermekek elébe merünk mint taní-
tók lépni, mi, a kik sohasem készültünk tanítónak vagy 
lelkészi pályára; de látva a jó sikert ennél a munkánál, 
arra az elhatározásra jutottunk, hogy felnőtteknek is 
magyarázzuk a bibliát. Oh azért a nagyoknak épen úgy 
szükségük van a biblia ismeretére, mint a kicsinyeknek, 
s hány fiatal leány van ebben a nagy fővárosban, a ki 
felnőtt úgy, hogy jóformán nem is hallott az Üdvözítőről, 
s mint szegény cseléd, varróleány, gyári munkás, vagy 
napszámosieány mindig olyan társaságban van, a hol 
nemcsak nem hall Róla mit sem, hanem nagyon sok 
olyan beszédnek tültanúja, a mely a bűnre csábítja, az 
örvény felé ragadja. Ilyen fiatal leányokat igyekszünk 
vasárnap délutánonként magunk köré gyűjteni, s már van 
is belőlük egy kis csapatunk; de sajnos még kicsiny. Talán 
mert nem is igen ismerik ezt az ágát működésünknek, 



(alán mert nehezen is indulnak a lelkek arra, hogy a va-
sárnap délutánt komolyabb, nemesebb örömök közt tölt-
sék, léha világi mulatozás helyett. Pedig ez különösen 
fontos munka volna, melyet a jó Isten segítségével foly-
tatni és mind jobban kiterjeszteni akarunk, elfoglalva az 
ilyen szegényebb sorsú fiatal leányokat nemcsak egy 
órára, mint ahogy még most a kezdet nehézségével küzdve 
teszszük, hanem az egész vasárnap délutánra, a mikor 
aztán részesülnének, komoly vallásos beszélgetés, ima és 
ének után, vidám, kellemes, de nemes irányú, tartalmas 
szórakozásban is. Oh ifjú testvéreim, kik az általam itt 
említett sorsban és helyzetben vagytok, jöjjetek ezekre az 
összejövetelekre; mi igyekezni fogunk, hogy azokat szá-
motokra vonzóvá, szinte nélkülözhetetlenné tegyük. 

Eleinte a kálvintéri egyleti helyiségben tartottuk 
ezeket az összejöveteleket, de pár héttel ezelőtt áthelyez-
tük ide, ebbe a terembe, (a rózsa-utca 20. sz. imaházba) 
s ide hivők én meg mindenkit, a ki az iránt érdeklődik, 
vagy abban részt venni akar minden vasárnap délután 
fél négyre. így törekszik a mi egyesületünk a lelkeket, 
kicsinyekét és nagyokét a Krisztushoz vezetni; de nem 
feledkezik meg arról sem, hogy földi halandó testünknek 
is meg vannak a maga szükségei s óh gyakran hányféle, 
és mily szörnyű nyomorúságai Tudjuk és gondolunk rá, 
hogy a rongyosnak ruhára van szüksége, az éhezőnek 
kenyérre, a hajléktalannak meleg szobára, s igyekszünk 
ezeket a bajokat is orvosolni. A varró-órákra s a vasár-
napi iskolákba hűségesen eljáró tagok lassanként neki-
bátorodnak, hogy meglátogassák a szegényeket a maguk 
nyomorult hajlékaiban; kikérdezzék őket bajaikról, s ott 
nyújtsák a segélyt, a hol legégetőbb a szükség. Ebben a 
munkában követendő nemes példa gyanánt jár elől egye-
sületünknek két tagja : ifjú segédtitkárunk, ki egész tevé-
kenységét ez egyesületi munkának szenteli, s az egyesület 
számára legújabban nyert diakonissza. Az általuk meg-
látogatott, megismert és segélyezésre méltónak itélt sze-
gények közt aztán minden pénteken délelőtt osztunk ki 
kenyeret, más élelmet, ruhát,' fűtőanyagot ; karácsonykor 
pedig öt szép karácsonyi ünnepély keretében több száz 
szegényt akarunk felruházni. 

De hát anyagi segélyt csak anyagi eszközökkel lehet 
nyújtani; a kinek hát bővebben jutott ki a földi javakból: 
nyissa meg erszényét a szegények számára. Adakozzék, 
vonjon el valamit a maga fölöslegéből, s adja azok szá-
mára. a kik még a legszükségesebbnek is híjával vannak. 
Ha nem hivalkodásból teszi, hanem keresztyén szeretetből: 
ez is szeretet-munka, ez is közelebb viszi őt is a dicső 
példányképhez. Szeretetből adjatok hát, szeretett testvé-
reim; szeretetből és hitből lépjetek sorainkba, hogy együtt 
imádkozzunk, együtt munkálkodjunk, együtt törekedjünk 
a nagy cél felé. Óh hallgassátok meg, nem az én hivó 
szavamat, mely gyönge és színtelen, hanem a Krisztus 
hívogató hangját, mely édes, mint a pásztor ajkán a 
furulyaszó, s erős mint a trombitaharsogás, mely egykor 
Jerikó falait rombadöntötte. Oh halljátok meg ezt a han-
got ; ne legyen az kiáltó szó a pusztában, hanem tárjátok 

ki neki fületeket és szíveteket, hadd döntse az romba a 
közöny és hitetlenség kemény falait s építse föl azok he-
lyébe a diadalmas új Jeruzsálemet: az Isten országát! 

Vargha Gyuláné, 
az egyesület alelnöke. 

I S K O L A Ü G Y . 
A debreceni ev, ref. főgimnázium. 

Egy kis körültekintés a Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése 
alkalmával. 

(Folytatás és vége.) 

12. Kifogyván a térből és az időből, egyéb látni-
valóról már csak »sommás úton* számolhatunk be. Ho-
lott a példás rendben, pontos leltárak és szaklajstromok 
mellett kezelt szertárakon és gyűjteményeken kivül (melyek 
között igazán meglepő a physicai szertár úgy, hogy a 
művelt külföldi látogatót is méltán lebilincseli) ott van 
még a főgimnáziummal kapcsolatban két intézmény: az 
internátus és a konviktus. De mielőtt, bár csak röviden, 
ezekről szólanánk. lépjünk be előbb a tantermekbe. A 
fehérre meszelt falak —- melyeken nem láthatni a leg-
kisebb befirkálást vagy egyébként megsértést — tele van-
nak aggatva, a már említett mindenféle magaviseleti és 
tanulmányi rendeken kivül az illető osztály tantervének 
megfelelő szemléltető taneszközökkel s illetőleg a falak mel-
letti tanszekrényekkel. A padok — habár a debreceni 
iparnak hajdankori emiékei — most is oly épek, mint 
mikor a műhelyből kikerültek; sehol azokon karcolás 
még inkább faragás nem található. Egy két osztályban 
van ugyan újabb, vasszerkezetű Feiwel-féle pad is ; 
azonban, mint értesültem, a növendékek inkább szeretik 
amaz ósdi fapadokat, mert azokban kényelmesebben ül-
hetnek és felelhetnek, mint a zakatoló és csörömpölő 
»vas-ketrecekben«. 

13. A tantermek után ha megnézzük a konviktusi 
helyiséget, csupa célszerűséget és Ízléses fölszereléseket 
láthatunk. Nem kell az ételadagokat a konyhából oldalt 
(elő- vagy mellékhelyiségen, folyosón keresztül) hordani 
az ebédlőbe — mint még legújabb építkezéseknél is látni 
lehet — hanem a konyhából az ebédlőbe átszolgáló 
négyszögű nyitott ablakon át kényelmesen be-beadogathatja 
maga a konyhai személyzet a belül levő csapó-asztalra, 
honnan a hatalmas porciókat könnyen szét lehet osztani. 
Az étel- és asztal-fölszerelések »uriasok«. S elmondhatni, 
hogy »nem úgy van itt, mint szegény helyen«, mikor 
meglátjuk a tartós, de finom abroszokat, asztalkendőket, 
evő- és ivóeszközöket. És ha — a konyhán megfordulva 
— a megterített asztalokon levő porcellán tányérokba 
még belegondoljuk a debreceni ügyes magyar szakácsnő 
által készített ízletes eledeleket is: akkor a mai szegé-
nyebb sorsú tanuló helyzetét irigylésre méltónak lehet 
tartani a régebbi nummista, cibista, panista, lotor és gra 
tistá-hoz képest. Az étkezés délben is, este is két-két 



csoportban történik (délben 1/ i I és 1. este l/é
r7 és 7 

órakor). S így nem a tanórarend alkalmazkodik a konvik-
tushoz (mint oly helyeken, a hol a konviktus miatt a 
tanítás reggel 7 és délután 1 órakor kezdődik !), hanem 
megfordítva, a konviktus alkalmazkodik az ős-hagyomá-
nyos alapon célszerűnek bizonyult és modern alakjában 
is már régi tanórarendhez. A konviktusi tagok száma 
300, kik közül gimn. tanuló 151. Ezek közül ingyenes 8, 
húsz frtot fizető 18, negyven frtot fizető 42, hetven frtot 
fizető 83. A házirendnek közvetlen felügyelője a senior 
és az esküdt, a kik együtt étkeznek a tápintézeti tagok-
kal, s mind az ebédet, mind a vacsorát imával nyílják 
meg és zárják be. 

14. És most keressük fel az internátust. S bárha 
váratlanul nyitunk be a lakószobákba — melyek falain 
a lakók teljes névsora (nacionaléja) a diák-felügyelő élén, 
továbbá a Házi-rend és az együttlakásra tartozó szabályok 
keretek alatt ki vannak függesztve — a tanulókat illedel-
mes magaviselettel s illetőleg asztalaiknál dolgozva talál-
juk. Ez a fennebbi adatok félsorolásai után másként nem 
is történhetik. De míg ide fegyelmezi a tanári testület 
évről-évre azokat a sokféle jellemű, sokszor bárdolatlan-
csiszolatlan elemeket: bizony ide a türelemnek, kitartásnak, 
pedagógiai tapintatnak, bölcs tapasztalatnak, a százados 
tradíciónak nem kevés tanulsága kivántatik m e g , — főleg 
az igazgató részéről, a ki Debrecenben a főgimnáziummal 
kapcsolatos internátusért is felelős hivatalánál fogva, a 
nélkül, hogy mellette külön díjazott internátusi elnök 
volna, mint sok más helyen. S ha az eddig mondottak 
után az igazgató tisztéhez még ide veszszük, hogy évhar-
madok végén ő hasonlítja össze a tananyag elvégzését 
az osztálykönyvek nyomán (tartott pl. a mult év folya-
mán 110 hospitálást, helyettesített 80 tanórát, elnökölt 
26—28 tanárszéken és módszeres értekezleten; elvégzett 
1500 iktató számot), hogy hivatalból felelős tagja a főiskolai 
igazgató-tanácsnak és a főiskolai gazdasági-tanácsnak 
(nem számítván, hogy a Tiszántúli Tanáregyesület elnöke, 
az Orsz. Tanáregyesület és a Csokonay-kör választmányi 
s a Philologiai Társulat rendes tagja és a debreceni ref. 
Egyházmegye világi jegyzője stb. stb.), akkor az igazgató-
nak ezt a hivatalával járó tevékenységét, munkásságát, 
kitartását, példaadását nem lehet eléggé méítányolni. 
Csakis ily vezérlet mellett fejlődhetik és virágozhatik ez 
a hatalmas intézet! 

15. De ha valahol, itt érvényesül igazán, hogy az 
igazgató csak »primus inter pares«. Abból a munkából, 
melyet az igazgatónál jeleztem, a testület mindenik tagja 
egyenlő részt követel. Az egyházi, iskolai, közéleti, tár-
sadalmi és tudományos tevékenységet többé-kevésbbé sok 
középiskola tanárkaránál feltalálhatjuk ugyan, de a debre-
ceni főgimnáziuménál nagyobb mértékben aligha. A ki 
ezen kételkedik, nézze meg a debreceni ref. főgimnázium 
Millenniumi Értesítőjét és nézze meg csak a mult tanévi 
Értesítőt. Ez a tanárkar (beleszámítván a helyettes, segéd 
és melléktanárokat) számra nézve csak hárommal több, 
mint akárhány oly állami vagy államsegélyes prot. inté-

zet tanárkara, melyben sem párhuzamos osztály egyet-
len egy sincs, sem görögpótló tanfolyam nincsen} s így 
a heti órák és Írásbeli dolgozatok száma is sokkal keve-
sebb ott. mint emitt: s mégis szintén itt nagyobb az 
az egyházi, iskolai humanitárius és tudományos tevékeny-
ség, mint akárhol másutt. Itt rendes tanárok 18—19 heti 
órával is érkeznek még 3 —4 heti órán valamely rend-
kívüli tantárgyat is tanítani, — lévén mindenik tanár szak-
mája mellett valamiben officiálista, imitt-amott egyesületi, 
vagy választmányi, vagy képviseleti tag, stb. nemcsak 
egyszeresen, hanem többszörösen. Általában véve a rend-
kívüli tárgyakra (francia, szabadkézi rajz, gyorsírás) 
nagy gondot fordítnak. S az egyik-másik ilyen tantárgy 
tanítását nem tekinti sem az igazgató, sem a tanári kar 
csupán az illető előadó tanár privát ügyének, hanem a 
kultúrai előhaladás egy-egy hatalmas emeltyűjének. Például; 
a gyorsírást, azonkívül, hogy Török Péter főgimnáziumi 
r. tanár tanfolyamában a III—IV. osztályból mint kezdők 
14-enésmint haladók a IV. osztályból 8-an t anu l t ák ,— 
a főiskolai gyorsíró-körben a főgimnáziumból mint kezdő 
36, mint haladó 28 és mint gyakorló 5, összesen 91-en 
tettek versenydíjakkal összekötött vizsgálatot eme, mai 
időben legpraktikusabb rendkívüli tantárgyból. 

16. Még sok dolog volna a debreceni ev. ref. fő-
gimnáziumnál, a miről írni lehetne. De, azt gondolom, 
ennyi is elég volt arra nézve, hogy mintegy kis tükör-
ből megnézhessük és fogalmat szerezhessünk ezen nagy-
nevű intézet belső életéről. Azonban »Rómába menni és 
pápát nem látni*, abszurdumnak tűnhetnék fel akárki előtt. 
Épen úgy a debreceni ref. főgimnáziumról írni és Dóczi 
Imréről meg nem emlékezni, részint figyelmetlenség, részint 
öreg hiba lenne. Ő pedig itt a megemlékezést megérdemli 
— bárha ismert szerénységénél fogva távolról sem kívánja. 
Hiszen, ha a főgimnázium mai fejlettségéről szó lehet, ez 
az ő nevétől és az ő tevékenységétől elválaszthatatlan. 
Az ő igazgatói működése mély nyomokat hagyott a fő-
gimnázium kulturális életében. S ha nevét és ténykedését 
egyéb nem tenné is emlékezetessé: már csak a fennebb 
is említett és 36 nagy ívre terjedő Millenniumi Értesítő 
szerkesztésével is elegendően rászolgált volna. Igaz, hogy 
ezt a testes munkát, — melynél különbet az e nembeli 
ezredéves monográfiák létre nem hoztak, — nem egye-
dül ő irta, a minthogy ezt nem is akarhatta. Mert a mindent 
tudó bölcseséget és a minden lében kanálkodást a nálá-
nál kisebb kaliberű embereknek szokta átengedni. Épen 
azért nem derogált neki, hogy ezt a monumentális érte-
sítőt oly munkatársakkal írja meg, mint: Géresi Kálmán 
(A kollégium külső történetének vázlata 1848-ig; Az isko-
lai élet általános képe 1848. előtt; A főkönyvtár törté-
nete című szakaszok irója); Sinka Sándor (A gimnáziumi 
oktatásügy története 1848-ig; A publikus praeceptorok); 
dr. Gulyás István (A kollégium tanárai és irodalmi műkö-
désük 1848. előtt; Az 1848. előltt használt tankönyvek, 
Kulcsár Endre és S. Szabó József segítségével); Kulcsár 
Endre (A gimnáziumi önképző-kör története); H. Kiss 
József (A physicai szertár története); Kovács János (A 



ermészetrajzi muzeumok története); dr. Varga Bálint (A 
kollégium épülete); Elek Lajos (A tanulók ellátása és 
segélyezése); végül maga a szerkesztő, Dóczi Imre meg-
írja a Rézmetsző diákok-at; Az újkori gimnáziumot az 
Entwurf-tól a mai napig; összeállítja A tanulók hullám-
zását; s végül szerkeszti a tulajdonképeni iskolai Ér-
tesítőt. 

Ezen rövid felsorolásból is látható, hogy ez a Mille-
niumi Értesítő egyáltalában nélkülözi mindazokat a voná-
sokat, melyek a kicsinyes helyi vagy személyes vonat-
kozásokkal, politikai pártállásokkal és élő emberek hiúsá-
gainak legyezgetésével állnak összeköttetésben — — a 
mint némely úgynevezett millenniumi értesítőben s illetőleg 
kollégiumi történetben mindezek szépségesen olvashatók. . . 
S valamint az erény fogalmában együtt léteznek a legfőbb 
javak : akként a Dóczitól szerkesztett Millenniumi Értesítő 
is magában foglalja mindazon tanügyi értékes közkincse-
ket, melyeket a kollégium fennállása óta a magyar kul-
túra számára létrehozott. Ezen állítással, illetőleg tény-
állássá! a Dóczi munkatársai is méltányolva lehetnek. 

0 különben most is, egyházkerületi gimnáziumi fel-
ügyelői minőségében is, »munkatársa* volt tanártársainak, 
a kikkel naponta és folytonosan érintkezik. Sőt épen 
úgy volt alkalmam őt megismerni, hogy midőn I-ső cik-
kem rendjén a tanári szobában megfordultam: több tanár-
ral társalkodva ott találtam és úgy mutattak be ő neki. 
Első szempillantásra benne egy »szürke tudóst* véltem 
látni, a ki talán hidegen hagyja az embert. De egy-két 
szóváltás után mindjárt észrevettem a kellemes csalódást 
és örömmel tapasztaltam, hogy ő a mágnes-vas termé-
szetével magához tudja bilincselni mindazokat, a kik kö-
zelébe férhetnek. S csakugyan mindjárt eszembe jutott, 
a mit az igazgatói irodában levő tanárkari arcképeknél, 
hátamegett ő róla hallottam (mikor egyik-másik tanár 
alkotásáról és működéséről volt szó): Ő egy talpig derék 
ember, a kinél nem lehet tudni, hogy tudománya és szív-
jósága nagyobb-e, vagy a szerénysége? Annyi bizonyos, 
hogy ha olvassuk az ő munkáit, cikkeit és beszédeit; ha 
halljuk a róla való nyilatkozatokat: akkor ő magáról 
csaknem szóról szóra áll az. a mit néhai Kiamarik János-
ról éppen ő olvasott fel az Orsz. Tanáregyesület közgyű-
lésén, ezen, némi változtatással ide alkalmazott szavak-
ban : Becsüli a középiskolai tanárságot, az ő hadseregét, 
személyválogatás nélkül. Csöndes szórakozásait leginkább 
tanári társas körökben keresi és találja fel. Sokat tesz 
a tanári pálya társadalmi és erkölcsi súlyának emelésére, 
a tanári közszellem megteremtésére, a város és kerület 
különböző jellegű tanárai között összekötő kapcsok létre-
hozására. Tudja, hogy csak az erős testületi szellem vív-
hatja ki a magyar tanárság erkölcsi és anyagi méltatását, 
s ez biztosíthatja legjobban a magyar középiskola egy-
séges szellemét. Az ő agitációja hozta létre a Debreceni 
Tanári-kört, mint az Országos Tanáregyesület egyik élet-
revaló vidéki fiókját, melynek elnöke, s alig van gyűlése, 
hogy az ő jelenléte és buzdító szavai ne ébresztették 
volna benne az egyesületi közszellemet . . . így hát mél-

tán megválaszthatta ugyancsak az Orsz. Tanáregyesület 
emberünket tiszteletbeli taggá. Megérdemelte! 

Kívánjuk, hogy: ilyen egyházkerületi felügyelet, ilyen 
kebli igazgatói vezetés, ilyen tanári működés és közszel-
lem mellett a debreceni ev. ref főgimnázium ad saecula 
saeeulorum vivát, crescat, floreat! 

Sepsi-Szentgyörgy. Benke István, 
ev. ref. főgimnáziumi tanár. 

T Á R C A . 

A ház. 
III. 

A h á z a s t á r s a k . 

»lme, mily jó és mily gyönyörűséges együtt lakozni 
az atyafiaknak! Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly 
a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse 
prémjére; mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sión 
hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké !< 
(133. zsolt.) így énekel Dávid. Az én régi kedves bib-
liámban ennek az éneknek a következő a fölirása: >A 
békének és egyetértésnek arany ékszeréről.* Bizony, a 
békét teljes joggal nevezheti az ember arany ékszernek. 
Luther Márton egyszer ezeket mondá: »Kicsoda az a 
földön, a ki azt merészelhetné mondani, hogy mire jó 
a béke? Bizony, fél menyország van ott, a hol a béke 
lakik.* A mely házban nincs béke, ott azt aranyon és 
ezüstön nem lehet megvásárolni, s az a ház szegény 
marad, még ha egyéb kincsekkel egészen telve volna is. 
Ellenben, ha egy olyan házba lépsz, a hol béke és egyet-
értés köszöntenek, ott egész otthoniasan fogod érezni 
magadat; tapasztalni fogod, hogy mily kedves és boldo-
gító, ha a ház lakói egyetértésben élnek, s hogy rajtok 
naponként beteljesedik az Úr Ígérete: itt áldás és élet 
van mindörökké. 

E szavak hivnak titeket is, kedves olvasók, a ház 
feletti elmélkedés útjára, melyet megkezdettünk, s a me-
lyen most tovább haladunk. Midőn a ház igaz alapja 
után kérdezősködtünk, Pál apostol azt a feleletet adta, 
hogy: »Senki más alapot nem vethet azon kivül, a ki 
egyszer vettetett, a ki a Jézus Krisztus*. — Ha egy házba 
belépünk, a lakók köre az, a melyre tekintetünk első 
sorban esik. A lakók magvát és központját pedig a házas-
társak képezik. Ha azért róluk akarunk elmélkedni ez 
alkalommal. Pál apostol szavait kell felvennünk elmélke-
désünk alapjául. Pál a rómaiakhoz (15: 5—6. v.) követ-
kezőleg ír: »A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene 
adja nektek, hogy egyenlő akarattal legyetek ti közötte-
tek egymáshoz, a Jézus Krisztus szerint. Hogy egyenlőké-
pen, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyját.* 

Egyenlő akarattal legyetek ti közöttetek egymáshoz. 
Ez azon aranyékszer, mely e szavakból felénk ragyog. 
Az apostol nem csupán a házastársaknak kívánja e kin-



eset hanem általában minden keresztyénnek. Mindenki 
érzi, hogy mily fontos mindnyájunkra nézve egy akarat-
tal lenni azoknak, a kik egymással naponkénti érintke-
zésben és sokszoros összeköttetésben állunk. Életünk a 
legkülönbözőbb oldalról érintkezik a társaság életével. 
Senki nincs egy helyhez kötve, hanem mindnyájan szű-
kebb vagy bővebb körhöz is tartozunk. — A haza és a 
hely, a hol lakunk; az örömök, a melyeket keresünk: a 
szükség, a melyben szenvedünk, — mindez és még más 
sok fűzi össze és teremti meg az emberi érintkezés köte-
lékeit. Azért azok között, a kik egymásra vannak utalva: 
az egyértelműség a legfontosabb. Ez a föltétele a haza 
javának, a munka sikerének, föladataink megoldásának, a 
jó és rosz napokban egyaránt. És minél szűkebb a tár-
saság, annál szükségesebb az egyetértés. Erősebb kötelé-
kek pedig, mint a melyek a házastársakat összekötik, 
nincsenek. Míg más szövetségek főkép az élet egyes kö-
reire vonatkoznak, a milyenek a munka és a kölcsönös 
szolgálat, a barátságos érintkezés, vagy más hasonló fel-
adat és cél, a melynek megoldását maguk elé tűzik: 
addig a házassági szövetség e viszony csodálatos gazdag-
ságával körülfonja az egész életet. 

A házastársaknak nemcsak ezt, vagy amazt, hanem 
mindent meg kell egymással osztaniok, a mi életökben 
előfordul úgy, hogy egyik arról, a mi a másikat szomorítja, 
vagy annak örömet szerez, nem mondhatja, hogy az őtet 
sem az élet rövid idejére, sem az örökkévalóságra nézve 
nem érinti. — Mert a házassági szövetség nem rövidebb, 
vagy hosszabb időre köttetik úgy, hogy az egyoldalűlag, 
vagy mindkét részről ismét fölbontathatnék, hanem annak 
a halálig kell tartania. Ábrahám és Lót együtt költöztek 
az új hazába, s midőn az nvájaikra nézve szűk lett, 
veszekedés támadt pásztoraik között. Akkor Ábrahám így 
szólott Lóthoz: »Ne legyen versengés közöttem és közötted, 
se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: 
hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincsen-e előtted mind 
az egész föld ? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, 
én jobbra megyek; ha te jobbra menendesz, én balra 
térek. (I. Mózes XIII.: 8—9. v.) Hasonló módon oldathat-
nak föl, egészen békésen az emberek között levő külön-
féle kötelékek és viszonyok, csak az a szövetség nem, 
melyet a házastársak kötöttek egymással. Ok abban az 
órában, midőn kezeiket egymáséba helyezték, Isten színe 
előtt esküdtek meg, hogy egymást elhagyni, egymástól 
elválni mindaddig nem fognak, a míg őket Isten a halál 
által el nem választja. Azért a házastársakra különösen 
komoly jelentésűek Ámos próféta ezen szavai: »vájjon 
járnak-e ketten együtt, ha össze nem beszélnek ?* (Ámos 
III.: 3. v_). Azért csak azt, kívánhatjuk, hogy teljesedjék 
be rajtunk mindenekelőtt az apostol amaz óha j t á sa : »A 
békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene adja nektek, 
hogy egyenlő akarattal legyetek ti közöttetek egymáshoz, 
a Jézus Krisztus szerint*. E szavak gyakran szolgáltak 
már esketési beszédek alapjául, s az ezekben rejlő drága 
javakat nemcsak a házas élet kezdetén kívánhatják 
maguknak a házastársak, hanem életük minden idejében; 

mert bizonyos az, hogy a házas életben a legnagyobb és 
legelőkelőbb ékszer az egyetértés. És mégis milyen sok 
házban hiányzik az. 

Lépjünk be néhány házba kedves olvasók. íme, elő-
ször is egy, a melyben azt láthatjuk, hogy a házastársak 
élete egy folytonos u. n. kisebb háború. Ha az asszony 
szól valamit, annak férje ellene mond és megfordítva, és 
midőn a férj véleményt nyilvánít, bizton számíthat rá, 
hogy felesége más véleményen van. Ha nem fejlődik is 
ez heves jelenetekké és hangos civakodássá; de mégis 
ez a barátságtalan és ingerült hangulat végig vonul egész 
beszélgetésükön. A legcsekélyebb dolgok fölött tanács-
kozva, ellenkezéssel, majd rövid és éles szavakkal végzik 
a beszédet, s így el kell jönnie a nehéz napnak, amikor 
az egyiknek meg kell tagadnia saját akaratát, hogy a 
másiké teljesüljön. Bizony, az apostol intése: »Hogy az 
egyik a másiknak menjen elébe tiszteletadással^ az ilyen 
napokban nagyon is helyén való volna. Sokan ugyan azt 
mondják, hogy az ilyen eljárás csak rosz szokás és a 
házastársak mégis szeretik egymást; de másfelől az is 
igaz, hogy a házastársak közötti viszony egészen más 
alakot öltene, ha a szó teljes értelmében egyakarattal 
volnának egymás iránt. Az egyetértés drága ékszere az 
ilyen házakban már fényét vesztette. 

Keressünk föl egy másik házat. Talán a belső el-
idegenedés, mely a házastársak közé férkőzött, még rejtve 
van ; — az okosság és műveltség, a világ Ítéletére való 
tekintet és más okok nem engedik bekövetkezni a teljes 
szakítást; — de csak egy tekintetet kell vetnünk a házra 
s azonnal észreveszszük, hogy a házastársak nem egyenlő 
akarattal vannak egymás iránt. Hiányzik közöttük az a 
szívélyes bizalom, mely nélkül az ember lelkének belsejét 
sohasem tárja föl. Ezért az egyik nem érzi azt, a mi a 
másik szivét betölti, s nem is kérdezősködik utána, mivel 
az őt alapjában nem is érinti. A külső dolgokban is 
mindenik a saját útján jár, és engedi, hogy a másiK is 
saját útját kövesse. 

A nő gyakran alig tudja, hogy mihez kezd, vagy 
mit csinál férje, mert az régen nern érzi már szükségét 
annak, hogy nejével mindent megbeszéljen, tanácsára 
hallgasson, vagy kívánságára csak figyelmet is fordítson. 
S a nő nem tesz másként és jobban férjével. Ő a szom-
szédnékkel és barátnőkkel beszéli meg azokat a dolgokat, 
a melyekről férje előtt hallgat; már titkai vannak, melyek-
ről a férjnek nem szabad tudnia, s férjére mások előtt, 
folytonosan panaszkodik. S végre oda fejlődik a dolog, 
hogy azok, kiknek örömet és fájdalmat közösen kellene 
viselniök, külön-külön úton haladnak egymás mellett, 
mintha egészen idegenek volnának és semmi közük sem 
volna egymáshoz. Gyakran csak külső alkalomra van 
szükség, a mely a számítás keretén rendesen kivül esik. 
hogy a szívek szakadása a világ előtt is nyilvánvalóvá 
legyen, S ez, sajnos, sohasem hiányzik az olyan házas-
ságoknál, a melyek már idáig jutottak. A meghasonlás 
tüze, mely sokáig hamu alatt lappangott, egyszerre lángra 
lobban. A házassági kötelékek láncokká lesznek, melyeket 



az ember kényszerülve hordoz, s nyomásuk elviselhetlen, 
mivel el nem szakíthatok. Minél tagadhatatlanabb, egy-
szersmind elszomorítóbb az a tény, hogy sok házasságból 
hiányzik az egyetértés ékszere, annál szükségesebb, hogy 
az után az út után kérdezősködjünk, a melyet a házas-
társaknak választaniok kell, ha a békességet igazán meg-
nyerni akarják. Az apostol megmutatja azt az utat a 
következő szavakban.' »Adja Isten, hogy egyenlő akarat-
tal legyetek ti közöttetek egymáshoz, a Jézus Krisztus 
szerint*. 

Óh, hogy minden házastárs nem áll meg figyelem-
mel ennél az útmutatónál, s nem olvassa figyelmesen 
annak feliratát! Legyetek egyenlő akarattal egymás iránt, 
a Jézus Krisztus szerint, mondja az apostol, s hogy a célt 
az igazi egyetértést, elérhesd, ahoz az egyetlen út a Krisz-
tus követése. (Folyt, köv.) 

Versmann u. Keresztesi Samu. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Protestáns Esték. Felolvasások a vallás, nevelés, történelem és tár-
sadalom köréből. II. füset. Pozsony, 1899. az ev. theologusok ott-

honának kiadása, 318 lap, ára 2 korona. 

A változott viszonyok által sürgetett intenzivebb 
egyházi tevékenységnek azt az ágát, mely vallásos fel-
olvasások tartása által igyekszik éleszteni és termékenyí-
teni az egyházi életet, a pozsonyi theologiai akadémia taná-
rai néhány éve már, hogy szorgalmasan fölkarolták s úgy 
halljuk, hogy a közönség nagy érdeklődéssel látogatja 
ezeket a protestáns estéket. Az ily vallásos összejövete-
leken az adventi és böjti alkalommal tartott felolvasások-
ból immár a Il-ik füzetet adták ki a pozsonyi tanárok. 

A Protestáns Esték Il-ik füzetében 10 szerzőtől 12 
felolvasás olvasható, melyek közül 10 prózában és kettő 
versben van irva. 

Az elsőt (Monetheismus a görögöknél és az izrae-
litáknál) a most már néhai Pukánszky Béla írta és tar-
totta. A monotheizmus a keresztyénség elterjedésével lett 
az emberiség nagy részének vallása ; de eredetileg sokkal 
régibb, mint maga a keresztyénség. Két irányban, két 
ókori népnél, a görögöknél és az izraelitáknál készíttetett 
elő az egy igaz Istenben való hit ; a görögök a bölcseleti 
az izraeliták az erkölcsi monotheismus áldásával ajándékoz-
ták meg az emberiséget s készítették elő az »idő teljességé«-t. 
Am azért a világosság, a melynek fényében Hellas ege alatt 
csak egyes ihletett szellemek szemei gyönyörködtek, kele-
ten, a kis Palestinában tűnt. fel, hogy legyen a népek 
világosságává. Az erkölcsi monotheismus tova plánlálása 
képezi Izrael nagy jelentőségét az emberiség lörténetében. 

A második felolvasásban (A fejedelemasszony udvara) 
Kovács Sándor pozsonyi theol. tanár Lorántffy Zsuzsán-
náról fest szép jellemképet. »A reformáció nőeszméjének 
megtestesítője* ez a valódi nagyasszony, a kegyes nő, 
mint gazdasszony és családanya, az egyház és iskola 

hatalmas dajkaja. Erősen kifejlett egyénisége kiirthatatla-
nul bevésődött a nemzet lelkébe s alakját és nevét a 
költészet és a hála megóvta a romlandóságtól. 

Strom)) Lászlótól, a theol. akadémia harmadik taná-
rától két felolvasást közöl a 'Protestáns Esték*. »Szókra-
tész«-e szép élet- és jellemrajz, melyben úgy tünteti föl 
ezt a hitből, bölcseségből és lélekerőből gyúrt csodálatos 
embert, mint Jézusnak, a golgotai nagy szenvedőnek 
prototypusát a pogányok között, a ki, mint Jézus, soha 
betűt se irt, csak a lélek az, a melyet örökül hagyott s 
melynek halhatatlanságában oly erős hittel bízott. Stromp-
nak másik felolvasása, »Költözés más világba« címmel a 
halhatatlanság történetét ismerteti az emberiség életében. 
Tenorja ez: a halhatatlanság hite kitéphetetlenül ott él 
az emberek lelkében s bölcseletében ezen tépelődik, vallá-
sában ez a megnyugodása. 

Albert József a provencei troubadourokról értekezik 
Kissé elnagyolt kép a letűnt korok szellemi életéből s 
egy kissé talán távol is esik a vallásos estéknek építő 
és oktató célzatától. Annál érdekesebb és épületesebb 
Pröhle Vilmosnak Az evangélium Japánban című felolva-
sása, mely becses fejezete a keresztyén misszió legújabb 
történetének. Megtudjuk belőle, hogy az evangéliumi 
keresztyénség Japánban csak a hetvenes években kezdett 
gyökeret verni, a mikor 1876-ban törvényhozásilag meg-
szüntették a keresztyénség elleni tilalmat, a mikor az 
állami tisztviselők és a katonák heti pihenőjéül behozzák 
a vasárnapot, a mikor az ujjá szervezett japán iskolák-
ban keresztyén misszionáriusokat és tanárokat alkalmaz-
nak, s a mikor ezek folytán benszülött misszionáriusok 
lépnek a gyülekezetek élére. Az evangéliumi keresztyén-
ség erkölcsi megszilárdulása azonban a Biblia japán for-
dításának köszönhető, mely munkával 1888-ban, tiz évi 
fáradság után dr. Hepburn angol misszionárius ajándékozta 
meg a japáni keresztyénséget. Ez időtől fogva elég gyors 
a keresztyének szaporodása Japánban, a hol 1.897-ben 
immár 40,378 evangéliumi, 52,706 római és 23,856 görög-
keleti keresztyén volt. 

Masznyik Endre dr., a protestáns esték vezetője 
is két felolvasást közöl a kötetben. Egyik Jean Paul esz-
méi a leánynevelésről, melyet Lapunk olvasói az 1898-dik 
évfolyamból egész kiterjedésében ismernek. Másik a halott-
hamvasztásról szól, mely különlenyomatban is megjelent. 
Ebben elmondja szerző, hogy a halotthamvasztó kemen-
cék Olaszországban, Angolországban, Franciországban 
Németországban, Svédországban, Svájcban és Amerika 
különböző államaiban immár javában működnek. Masz-
nyik először egészségügyi, azután gazdasági s végre 
hitelvi szempontból tárgyalja a kérdést és a következő 
eredményre jut. A halotthamvasztás egészségi és gazda-
sági szempontból sokkal előnyösebb, mint a temetés; 
keresztyén hitelvi szempontból sem lehet megállható kifo-
gást emelni ellene. A halottak eltakarítása első sorban 
nem vallási, nem is theologiai. hanem természettudományi 
és társadalmi kérdés, miben nekünk főleg arra kell vigyáz -
nunk, hogy a nép a feltámadás kérdésében világosan 



lásson. Ám azért Masznyik kegyeleti és esztetikai tekin-
tetből az eltemetésnek ad elsőséget. 

Nagyon időszerű kérdést tárgyal Schulpe Györgynek 
a munkás kérdésről és szociális reformokról szóló felol-
vasása. A kérdéseknek főleg amaz oldalával foglalkozik, 
mely a munkások helyzetének javí tására irányul. Gondosan 
és alaposan ismerteti a munkásvédelem külföldi és hazai 
törvényeit, intézkedéseit és intézményeit. Je lszava: a 
szociális bajok orvoslását ne keressük kizárólag a szociál-
demokrata kihágások repressióiban, hanem inkább a mun-
kások jóllétének pozitív fejlesztésében és előmozdításában. 
Sajnálni lehet azonban, hogy szerző a szociális bajok 
gyökeréig nem hatol le. Nem látja meg, hogy a szociális 
bajok voltaképen erkölcsi bajok s hogy az evangéliumi 
szeretet erejének érvényesülése nélkül sem a szegények, 
sem a gazdagok, sem a munkások, sem a tőkések önzése 
és telhetetlensége soha kellőleg nem korlátozható. 

Csinos jellemképet rajzol dr. Jónás János keresk. 
akadémiai igazgató Carlvle Tamásról , e zseniális angol 
Íróról, kinek jellemvonásait ekként foglalja össze. Alig 
van iró, a ki Carlyle-lel a felfogás és hitvallás következe-
tességére nézve mérkőzhetnék; alig van író, a nagy vallá-
sos irók körén kivül, a kiről oly méltán el lehetne mon-
dani, mint ő róla, hogy a mit mondott , azt nagy szelleme 
egész lángoló meggyőződésével igazán mondta ; a mit írt, 
azt mélyen érző és a kor bajai miatt, az emberiség lelki 
és testi nyomorűsága miatt fá jó lelke vérével irta. 

A felolvasások építő és oktató irányzatát összhang-
zólag egészítik ki a versek, melyekkel Hegedűs Is tván és 
Szabolcsba Mihály költőink kedveskedtek a jó pozsonyiak 
vallás-erkölcsi munkásságának. Hegedűs a női kéz erköl-
csi áldásairól zeng magasröptű ódát. Szabolcska hét kisebb 
versben szólaltatja meg az ő kedves és építő múzsáját . 

Ezekből áll a »Protestáns Esték« gyűjteményes 
kötete. Tanulságos és építő felolvasások, melyekkel ter-
mékenyül és emelődik mind a tudásvágy, mind a vallásos 
lelkület. Mi őrölünk annak, hogy ily munka foly Pozsony-
ban; mert tapasztalásból tudjuk, hogy a hol a vallásos érzést 
és ismeretet ápolják, e jó munka nyomában vallásos és 
egyházi gyarapodás és lendülés támad. Nagyon helyesel-
jük azt is, hogy felolvasásaikat közrebocsátgatják, mert 
az érdeklődők tanulhatnak belőlük s hasonló célra föl-
használhat ják az ilyen munkála tokat . Mi ugyan még az 
ismeretterjesztő felolvasásokba is több evangéliumi sót 
és erőt öntenénk, mint a pozsonyiak; mert tapasztalatból 
is ismerjük azt a vallás-psychologiai alaptörvényt, hogy 
hitet csak több hit éleszt, vallást csak intenzivebb vallás 
növel: de hiszszük, hogy erre az igazságra a pozsonyi 
munkások előbb-utóbb magok is rájönnek s nem sokára 
az ő felolvasásaikban is több lesz az éltető evangéliumi 
lélek és erő. Kívánjuk, hogy ez minél előbb bekövetkezzék ! 

Se. F. 

BELFÖLD. 
A kongrua-íigy.* 

A lelkészi jövedelelem kiegészítéséről szóló 1898. évi 
XVI. törvénycikk végrehajtása régi forró és indokolt vágyát 
képezi a magyar lelkészi karnak. Ez a törvény maga 
nem teljes végrehajtása az .1848. évi XX. törvénycikkben 
foglalt Ígéretnek, csak részletfizetés arra, s igenis meg-
okolt volt a félelem, hogy a mint a nagy Ígéretnek apró-
pénzre való beváltása teljes ötven évet igényelt a törvény-
hozás részéről, ép úgy az adminisztrációban még évekig 
el fog húzódni annak végrehaj tása. 

Maga a törvény adott alkalmat e kétségek felmerü-
lésére. A 10. §. azt a rendelkezést tartalmazza, hogy a 
lelkészi jövedelem kiegészítése föltétlenül 1200 illetőleg 
600 koronára, három év múlva lépjen életbe. 

Természetes volt hát a szegény lelkészek aggodalma, 
hogy e háromévi haladék teljesen igénybevétetik, s úgy, 
mint 1898-ban történt, csak a fokozottabb segélynyújtás-
ban fog nyilatkozni az új törvény hatása. Tényleg e fokozot-
tabb segélynyújtás sem következett még be 1899. évre, 
s így a nyugtalansághoz hozzájárult a nyomorúság érzete 
is, mely napról -napra türelmetlenebbé tette a lelkészek 
helyzetét. 

Wlassics miniszter új javasla tának indokolása meg-
fejti a segélyezési késedelem okát, még pedig a lehető 
legmegnyugtatóbb m ó d o n : részleges csillapítás helyett az 
egész törvényt akar ja végrehajtani már az 1899. évre. 

Az összes szükséglet megállapíttatott a bevallások-
ban 1.252,578 koronára. Miután azonban e célra a 
költségvetésben 1899-re csak 1.000,000 korona van fel-
véve, a miniszter, igen helyesen, úgy találta, hogy inkább 
kér 200,000 korona póthiteit, semmint akár csak egy 
évre is elodázza a törvény végrehajtását . A még hiányzó 
52,578 koronát azért nem kéri a miniszter, mert azt 
hiszi, hogy az átnézés folytán ennyivel valószínűleg fog 
apadni a tényleges szükséglet. Az összes bevallások 
ugyanis julius végére voltak felterjesztendők ; nagyobb 
része azonban a miniszteri megokolás szerint elkésve 
terjesztetett fel, s így még véglegesen megállapítható nem 
volt az összes szükséglet. 

Teljes elismerés illeti meg a kultuszminisztert első 
sorban, hogy ezt a nagy körültekintést és nagy óvatossá-
got igénylő felülvizsgálatot ennyi buzgalommal vette kezébe, 
s hasonlólag az átvizsgálásra hivatott tisztikart, mely 
bizonyára emlékezetes jelét adta a munkálatok vezetése 
és befejezése által szorgalmának és ki tartásának. Annál 
inkább kell ezt kiemelnünk, mert a nehézségek nem 
mindennapiak voltak. Az egyes felekezeteknél különböző 
felfogás, a lelkészi jövedelmek ellenőrzésének igen nehéz 
volta, az egyes jövedelmi források megbecslésének nehéz-
ségei annyira szembeszökők, hogy elég egyszerűen reájok 

* Ezt a közérdekű cikket a »Pesti Napló< f. évi nov. 28-iki 
számából veszszük át. Sserk. 



mutatni, s mindenki képet alkothat az óriási munkáról, 
melyet ily, aránylag rövid idő alatt el kellett végezni. 

Végeredményben mindenesetre meglepőleg csekély 
az összeg, mely szükségletképen előttünk áll. Az összes nem 
r. katholikus lelkészek fizetésének 600 forintra való kiegé-
szítése mintegy 600,000 forintjába kerül az államnak. 
Valószínű, hogy a 800 forintra való kiegészítés még közel 
ugyanennyi összeget fog igénybe venni; de utoljára is 
egy nagy nemzeti ígéret beváltásáról, egy elsőrendű fontos-
sággal bíró igény kielégítéséről van szó, s erre az 
1.200,000 forint sem túlságos áldozat, annál kevébbé a 
mostan igénybevett 600,000 frt, a mely összegért az 
állami ellenőrzés is nyomatékossabbá válik egyes feleke-
zeteknél. 

Természetesen ez idő szerint a r. katholikus lelkészek 
kongrua-szükséglete kivül esik a számításon. Köztudomású, 
hogy úgy a 800, mint a 600 frton alul levő r. katholikus 
lelkészi javadalmak száma igen csekély, csakis a görög-
szertartásúaknál fordulnak elő nagyobb számmal. Igenybe 
veendőnek tartjuk itt is az állami segélyt, ámbár más 
gazdag források is állanak rendelkezésre. Óhajtjuk a lel-
készkedő papság helyzetének komoly és gyors megjaví-
tását, kivált a görögszertartásúaknál égető is a szükség; 
azonban számszerűleg alig lehetne ma megközelítőleg is 
szólani e szükségletről. Mindenesetre itt sokkal csekélyebb 
mértékben lesz kényszerülve az állam közbelépni, s talán 
nem tévedünk, ha az összes lelkészi kongruák végleges 
rendezésének költségét — nem a mostani 600, de a 
jövőre kilátásba vett 800 forintig — és pedig minden 
felekezetre kiterjedőleg — az államkincstárnak mintegy 
másfélmillió forintnyi áldozatával jelezzük. 

És tegyük mindjárt hozzá: a kitűzött cél elérésére 
ez nem túlmagas áldozat. 

A kor materialisztikus áramlata mellett épen állami 
magasabb érdek quaerere, quae sursum sunt. A maga-
sabb erkölcsi élet istápolása egyenesen állami feladat. 
Egyik téren sem teheti ezt üdvösebben, kielégítőbben, 
mint az egyházak támogatásával, s itt sincs közvetlenebb 
eszköze, mint a lelkészek helyzetének szanálása, meg-
szabadítása az élet kinzó gondjaitól. 

Elismerés illeti meg a kultuszminisztert, hogy ez 
ügyet megérlelte, s elismerés illeti meg azért is, hogy 
most — legalább már megérlelt részében — a törvény-
hozás Ígéreteit végre a valóságba vezeti át. Maradandó 
emléke lesz ez hivatalos működésének. 

György Enclre. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi szeptem-

ber havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-
Szlavonországok kivételével, szeptember havában élve szü-
letett: 57,232, halva: 1173; elhalt hét éven alul: 16,962; 
hét éven felül: 14,245; összesen: 31,207. Népszaporodás: 
26,025. Házasság köttetett: 6446. Ebből vegyesházas-

ság: 936 ; % ~ l ) a n : 14'52. Tiszta ág. h. ev. házasság: 
327 ; tiszta ev. ref. házasság: 510. 

Azon 96 vegyesházasságból, hol a vőlegény római 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
14 esetben az apa, 7 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 7. Megegyezés nem léte-
sült 75 esetben. Azon 89 vegyesházasságból, hol a vőle-
gény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., megegyezés 
szerint 7 esetben az apa, 11 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség: 4. Megegyezés 
nem létesült 71 esetben. 

Azon 70 vegyesházasságból pedig, hol az egyik fél 
ág. h. ev., a másik fél nem róm. kath., de más vallású, 
3 esetben létesült megegyezés, melyből egy esetben az 
ág. hitv. ev., 2 esetben a más vallást fogják követni a 
gyermekek. Veszteség: 1. Megegyezés nem létesült 67 eset-
ben. Ezen esetekben az ág. h. ev. egyház nyeresége a 
gör.-kath. egyháztól egy, vesztesége pedig az ev. ref. 
egyházzal szemben 2. Szeptember havában 4 ev. vőle-
gény és két menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel; megegyezés egy 
esetben sem létesült. 

Azon 142 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 27 eset-
ben az apa, 13 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 15. Megegyezés nem létesült 102 
esetben. Azon 178 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
20 esetben az apa, 41 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 21. Megegyezés nem léte-
sült 117 esetben. Azon 111 vegyesházasságból pedig, hol 
az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., de 
más vallású, 11 esetben létesült megegyezés, melyekből 
8 esetben az ev. ref., 3 esetben pedig a más vallást 
fogják követni a gyermekek. Nyereség: 5. Megegyezés nem 
létesült: 100 esetben. Ezen esetekben az ev. ref. egyház 
nyeresége a gör.-kath. egyháztól 5, a gör. keletitől egy, az 
ág. h. ev. egyháztól 2; vesztesége pedig a gör.-kath. egy-
házzal szemben egy, a gör. keletivel szemben egy, az 
izraelita hitfelekezettel szemben egy. — Szeptember ha-
vában egy ev. ref. vőlegény és egy menyasszony kötött 
házasságot izraelita menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel. 
Megegyezés ez utóbbinál egy esetben létesült, az izraelita 
hitfelekezet javára. 

A róm. kath. egyház szeptember havában, a két 
protestáns egyháztól fent jelzett hódításon kivül, a 222 
nem evang. vagy ref., de más vallásával kötött vegyes-
házasságokból megegyezés szerint veszteit 4 esetben, de 
részére 19 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. — 
Nyeresége tehát itt is: 15. Megegyezés nem létesült 
199 esetben. Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben 
egy; az izraelita hitfelekezettel szemben három ; nyeresége 
pedig a gör.-keleti egyháztól 15, az unitáriustól egy, az 
izraelita hitfelekezettől 3. — Szeptember hóban 17 róm. 
kath. vőlegény és 9 menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel; megegyezés három 
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esetben a róm. kath. egyház és három esetben az izraelita 
hitfelekezet javára létesült. — Keresztyén és izraelita kö-
zött szeptember havában összesen 35 házasság köttetett. 

Horvát-Szlavonországokban, szeptember havában ösz-
szesen: 772' házasság köttetett. Ebből vegyesházasság: 2 2 ; 
% - b a n : 2-85. — Tiszta róm. kath. házasság 519; gör. 
keleti: 190 ; ág. h. ev. 26 : ev ref. 3 ; izr. 5. — Három 
róm. kath. vőlegény és 4 menyasszony kötött házasságot 
ág. h. ev. menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel; meg-
egyezés az előbbinél nem, az utóbbinál egy esetben léte-
sült, a római kath. egyház javára. — Veszteség : 1. Két 
ev. ref. vőlegény kötött házasságot ág. h. ev. vallású 
menyasszonynyal; megegyezés nem létesült. — Egy róm. 
kath. menyasszony kötött házasságot ev. ref. vőlegény-
nyel; megegyezés nem létesült. — A róm, kath. egyház, 
11 gör.-keleti vallásúval kötött vegyesházasságból 6 esetben 
nyert. 

E szerint folyó évi szeptember havában az ág. h. 
ev. egyház vesztesége, a római katholikus egyházzal szem-
ben Magyarországon: 11; Horvát-Szlavonországokban: 1; 
összesen: 12. — Vesztesége más hitfelekezetekkel szem-
ben. Magyarországon: 1, Horvát-Szlavonországokban: vesz-
teség-nyeresége: 0. — Összes vesztesége tehát szeptember 
havában: 13. — Az ev. ref. egyház vesztesége, a róm. 
katholikus egyházzal szemben, Magyarországon: 36; Hor-
vát-Szlavonországokban nyereség-vesztesége: 0 ; összesen: 
36. — Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben, Magyar-
országon : 5 ; Horvát-Szlavonországokban nyereség-vesz-, 
tesége: 0. Összes vesztesége tehát szeptember havában: 31 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i s z e m l e . 
(Folytatás és vége.) 

Az ó-katholikus reformmozgalomról szóló tudósítá-
sokat mindig érdekkel olvasom. 25 éves jubileumát ez 
évben több gyülekezet ünnepelte, a melyen az »Erős vár 
a mi Istenünk« prof. ének is hangzott. Abból az alka-
lomból, hogy dr. Thiel ermelandi püspök jubilált, az ókath. 
sajtó is szolgált e jubileumhoz egy koszorúval. Tartalma 
a következő: »Thiel épúgy, mint egykori püspöke Kre-
mentz, a vatikáni dogma leghatározottabb elleneihez tar-
tozott. Mint braunsbergi theol. tanár többek jelenlétében 
ama meggyőződésének adott kifejezést, hogy az egyház 
egykor úgy ki fogja magából vetni a pápai iníallibilitás 
tanát, mint a tó tiszta tükre a bullát, s egyúttal fel is 
hívta Wollmann vallástanárt, hogy ez értelemben e tan 
meggátlása szempontjából írjon egy vallástani kéziköny-
vet. Schulte tanárnak, a híres kanonistának 1870. július 
27-ikén ezt írta : Az 55 oppozíciós püspök protestációja 
oly hideg, gyenge és sánta (sic!), hogy az embernek 
arcába szökik a vér, s a jog és törvény jó szellemét 

megíojtottaitt a becsempésztetett hamis diplomácia, alias 
»Schurkerei« . . . Rövid idő alatt azonban egészen meg-
változott Thiel nézete. Laudabiliter se subjecit, s ennek 
fejében 1871. ápr. 1. generálvikárius lett, s e minőségé-
ben már június 14. illetve július 31-én Wollmann vallás-
tanárt exkommunikálta. Egyúttal az örök üdvösség el-
vesztésére való hivatkozással felhívta egész diöcesisét, 
hogy az ellenzéki braunsbergi gimnáziumból az összes 
tanítványokat távolítsák el. Hitvalláshűségéért aztán a 
kölni érsekké lett Krement.z helyére ermelandi püspöknek 
nevezték ki, és ma a dicöezis nagy fénvnyel ünnepli e 
jellemes főpap aranymiséje jubileumát. Bizonyára »Ehre ; 

dem Ebre gebühret!« — jegyzi meg találóan Beyschlag! 
Addig, a míg a »Los von Rom« mozgalma a német 

birodalom r. katholikusait is áthatja, meg kell tartaniok 
az ókatholikusoknak, a mijök vagyon, s bensőleg, egy-
házilag kell megerősödniök. Ausztriában sokat nyertek 
az ókatholikusok a »Los von Rom« mozgalmával. így 
warnsdorfi szeptemberi osztrák ókath. nagygyűlés konsta-
tálta, hogy 25 év alatt az ókath. hívek száma 7 ezerről 
15 ezerre emelkedett, s tavaly 1194-en tértek át hozzá-
juk. 11 lelkész gondozása alatt á l lanak; de új önálló 
papságok létesítését határozta el a nagygyűlés Grátzban, 
Schönburgban, Dessendorfban, Gablonzban, Schönlinden-
ben és Tetschen-Bodenbachhan. Egyházi lapot is fog meg-
indítani. 760 frtot osztott ki a szegényebb gyülekezetek 
között, s Gablonzban 10 ezer frt értékű telket kapott a 
szervezkedő gyülekezet templomépítésre. Az osztrák kor-
mány nyomását azonban máig is érezni kénytelenek. 

Arronában a minap, Gampello gróf elnöklete alatt 
az olasz kath. reform egyház 2-ik zsinatát tartotta meg. 
Határozatai szerint önálló lapot alapít; Rómában tem-
plomot épít és Campelló grófban megválasztja leendő 
püspökét. 

A reformmozgalom tehát él és működik. Korántsem 
igaz, mintha stagnálna az ókatholieizmus. Evangéliomi 
élet és hitbuzgóság van benne, s a hol az van, ott lehe-
tetlen Krisztus nyomaira nem akadni. Továbbra is kellő 
figyelemmel és érdeklődéssel fogjuk kisérni az ókath. 
reformmozgalmat. Megérdemli a figyelmet! 

A pápás Bonifácius egyesületnek Németországban 
az 1898. évben 1.997,815 márka bevétele volt. Az előző 
évben 2,293,779 márka volt; tehát minusa 295,964 márka. 
Kiadása volt 295,586 márka, az előző év 280,438 már-
kájával szemben. Nagy összeget fordított a szászországi 
és dán pápás propaganda fölsegélyezésére. Míg p. o. a 
dán apostoli vikáriátusnak 1897-ben csak 743, a mult 
évben pedig alig 100 márka évi bevétele volt, addig a reá 
fordított kiadás évenkint 18, sőt 27 ezer márkára rúgott. 
S így Szászországban is évi 3366, illetve 3545 márka 
évi bevétellel szemben 19,680, illetve 25,752 márka a 
kiadás. Bajorország főbb pápás helyein városonként 15 
ezer márkát vett be az egyesület. Legtöbb segélyben ré-
szesült Bamberg és Speier tömör prot. lakosságú városa. 
Különösen az utóbbi helyen 1897-ben 34,270, 1898-ban 
pedig 16,280 márkával segélyezte a propagandát. A Boni-



íácius-egylet egyike a legélénkebb és legtevékenyebb német 
pápás egyesületeknek, a melynek úgy látszik a prot. 
Gusztáv Adolf-egylet szolgált mintául. Főleg tömör prot. 
vidékeken támogatja serényen és hathatósan a pápás 
propagandát. 

A müncheni bel missziói-egyesület e télen is egy fel-
olvasási ciklust rendez. A ciklus október 24-ikén kez-
dődik és jövő évi márc. 6-án ér véget. Programmja a 
következő: Weitbrecht generálsuperintendens »a modern 
hitakadályokról és azok legyőzéséről* ; Rocholl hanno-
verai katonai főpap »az örök békéről, leszerelésről és a 
háborúról*; Stöcher berlini udvari főpap »a személyes és 
egyházi keresztyénségről* ; Ihmels erlangeni tanár »a 
keresztyén hitbizonyosságról* ; Kim lipcsei tanár »Goethe 
éietbölcseségéről a keresztvénséghez való viszonyában« 
s végül \Cremer greifswaldi tanár »az isteni kijelentésről 
mint a világtalány megoldásáról* fog előadást tartani. 
E pozitiv irányú német előadóknak tartalmas felolvasásai 
nyomtatásban is meg fognak jelenni. Örvendünk rajta, 
hogy épen Münchenben tartják e prot. felolvasásokat. 

Luthardt lapjában olvasom, hogy a párisi egyetem-
nek adott nagy számú hagyományok, illetve alapítványok 
között kiváló helyet foglal el az, a melylyel a mult évben 
egy névtelen jóltevő ajándékozta meg ezt a világhírű 
egyetemet. 75 ezer frankot adott át, azzal az utasítással, 
hogy az összeg öt, a világot körülutazó diák között osz-
tassék ki. A jelen évben megismételte ezt az adományt; 
sőt könyvek, utazási emlékek és térképek beszerzésére 
1500 frankkal megís pótolta. Valóban nemes lelkű és 
célú adomány, a melyet, ha kellő szakértelemmel kezel-
nek, örömmel és köszönettel vehet az emberi tudomány. 

A belgiumi egyházi állapotokról szomorúan érdekes 
képet nyújtott a minap Mer minőd ottani lelkész, a nürn-
bergi ev. munkás egyletben tartott előadásában. »Iszákos-
ság és tudatlanság, — úgymond — élvezethajbászat és 
erkölcstelenség karöltve haladnak egymással Belgiumban. 
A merev hitetlenség a legiszonyúbb babonával egyesül. 
A7. evangéliom megváltói tevékenysége való ide. Még egy 
szociáldemokrata vezér is azt mondotta: kár. hogy koráb-
ban nem ismerték. A belgiumi missziói egyháznak, korábbi 
pápásokból alakúlva, van ma 34 rendezett egyházközsége 
és 61 filiálisa, — 56 templomban és imaházban prédi-
kálnak. Van 70 vasárnapi iskolája 27 ezer gyermekkel, 
köztük 4-00 r. kath. A misszió szolgálatában áll 34 lel-
kész, 2 evangélista és 8 bibliaterjesztő. Az egyházköz-
ségi tagok áldozatkészsége és vallási komolysága dicséretre-
méltó*. — Valóban örvendünk e tudósításnak, mely 
újabban is csak azt igazolja, a mit már régebben Lave-
leye is megírt, hogy Belgiumban is »gyümölcséről« ismerik 
a pápás katholicizmust s annak hadseregét, a politizáló 
ultramontanizmust, 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
** Báró Eötvös József Összes műveinek kiadása. 

Báró Eötvös Loránd és családja, hogy a megnyílt »Ferenc 
József tanítók házát* anyagi támogatásban részesítse, 
atyja irodalmi hagyatéka tulajdon jogát örök időkre át-
engedte az »Eötvös-alap«-nak. Hogy a nagy iró művei 
e célra kiadassanak, közéletünk jeleseiből ^-Országos 
Eötvös-Bizottság* alakult. E bizottság, Jókai Mór tollából 
lelkes felhívást bocsátott ki a magyar nagyközönséghez 
Eötvös összes műveinek megrendelése céljából. Az össz-
kiadás Eötvös József bárónak minden eddig könyvalak-
ban megjelent és az időszaki sajtóban elszórva közzétett, 
szépirodalmi és politikai munkáit fogja tartalmazni az 
első kiadások nyomán. A szerkesztés teendőire, Eötvös 
Lóránd báró úr utasításai szerint dr. Vojnovich Géza 
vállalkozott. Az összkiadás díszes kiadásban, nagy nvolcad-
rét alakban, famentes finom papiroson, szép, könnyen 
olvasható nyomással fog megjelenni, ugyanoly alakban, 
papiroson és kiállításban, a hogy a Jókai Mór összes 
műveinek nemzeti díszkiadása megjelent. Az összkiadás ter-
jedelme kb. 400 ív lesz, 20 kötetbe arányosan felosztva. 
A közzététel 5 — 5 kötetet tartalmazó, félévenként meg-
jelenő sorozatokban fog történni, összesen 20 kötetben. Az 
első sorozat az 1900-ik év tavaszán jelenik meg; azoctól 
félévenként jön egy-egy sorozat, úgy hogy a teljes kiadás 
2 év alatt kerül az előfizetők birtokába. Minden példány 
első kötetének elején az előfizető neve ki lesz nyomatva. 
Az utolsó kötet Eötvös József b. fény metszetű arcképét, 
továbbá 1000 frt pályadíjjal jutalmazandó essay-szerű 
élet- és jellemrajzát, végre az összes előfizetők névsorát 
fogja tartalmazni. Az összkiadás egy példányának előfize-
tési ára, fűzött példányért 40 f'rtban, díszesen bekötött 
példányért 52 f'rtban állapíttatott meg. Az előfizetési ösz-
szeg beküldhető; a) Egyszerre 40 frttal (illetve diszkötésű 
példányért 52 frttal), mely esetben a 20 kötetből álló 
teljes mű bérmentve fog az előfizetőknek a megjelenés 
sorrendjében megküldetni, b) 10 10 frtos félévi részle-
tekben (illetve diszkötésű példányért 13—13 frtos rész-
letekben) olykép, hogy az aláírás alkalmával 10 frt 
(illetve 13 frt) fizettetik be, míg a fenmaradó 30 frt 
(illetve 39 frt) az I., II. és III sorozat megküldése alkal-
mával, félévi időközben, utánvéttel fog beszedetni, míglen 
a IV. sorozatot utánvétel nélkül kapják meg a t. c. elö-
fietők. Ebből a nyolcadrét alakú végleges kiadásból csak 
annyi példány fog nyomatni, a hány előfizetője lesz. Az 
előfizetési határidő lezárása után e kiadás többé nem 
lesz kapható. A kik ezen Eötvös-kiadásra előfizetnek — 
a »Tanítók Háza« pártoló tagjaivá válnak és a tagsá-
gukról szóló okmányt az első könyvszállítmánynyal együtt 
kapják meg. A beérkező előfizetéseket a hazai lapok-
ban nyilvánosan fogják nyugtázni. Az előfizetési összegek 
a Belvárosi Takarékpénztár-Részvénytársasághoz (Buda-
pesten, Koronaherceg-utca 3. sz.) küldendők. Az aláírási 
ívek, megfelelően kitöltve az »Országos Eötvös-Bizottsági-
hoz (Budapesten, Szentkirályi-utca 47.) sz. küldendők. 
E nagyjelentőségű irodalmi ügyet a legmelegebben ajánljuk 
olvasóink figyelmébe és áldozatkész támogatásába. Haza-
fias, irodalmi és nemes, humánus célt szolgál az, a ki 
Eötvös összes müveit megrendeli. 

** »Adventi Böjti Imák és Tanítások* című mun-
kánkat van szerencsém a lelkész és tanító uraknak, al-
kalmazás és terjesztés végett tisztelettel ajánlani! Most, 
midőn az adventi időszak küszöbön van, midőn az egy-
házias élet fejlesztésére minden lehetőt meg kell tennünk, 
midőn legújabban egy tekintélyes lelkészi gyűlés még a 



hétköznapi reggeli könyörgéseken is egy-egy részecske 
templomi tanílást felolvasni ajánl : idő és alkalomszerű 
Sántha Károly jeles papköltőnk kenetteljes imáit, s a Feyér 
Gyula lelkész által összeállított adventi templomi tanítá-
sokat a szószéken alkalmazni! Az »Adventi Böjti Imák 
és Tanítások* I-ső része megjelent 1898-ban 77 nyom-
tatott oldalon, 80 kr., II- ik része 1899-ben 145 oldalon 
1 frt 10 kr. ár mellett. Mind a két rész kapható együtt 
és külön is Herz könyvnyomdájában Brassóban. (Brassó 
megye). Kiváló tisztelettel Feyér Gyula, pürkereci ág. ev. 
lelkész. 

E G Y H Á Z . 

Budapesti református egyháztanácsunk novem-
ber 24-én Hegedűs Sándor főgondnok és Szász Károly 
püspök gyöngélkedése miatt Papp Károly II-dik lelkész 
elnöklete alatt ülést tartott, melyben először dr. Nagy 
Dezső ügyvéd tette le az egyháztanácsosi esküt, azután 
pedig az egyházi bizottság javaslatai kerültek tárgyalás 
alá. A Kálvintéri templom szűk, műszaki vélemény kérendő 
be, nem lehetne-e a karzatait kibővíteni? A fazekas-téri 
templomba orgona beállítása van folyamatban, de a kar-
zatát szűkre építették; szakértőktől vélemény bekérése 
határoztatott el a kibővítésre vonatkozólag. A Svábhegyen 
dr. Moody András buzgólkodása folytán az istentisztelet 
állandósíttatolt, dr. Moody erre a célra 450 frtot gyűj-
tött a város az ottani iskolát helyiségül átengedte, Kádár 
Lajos hitoktató s. lelkész az istentisztelet végzésével meg-
bízatott. A nagy ünnepeken a templomok túlzsúfoltságán 
segíteni kell, s e végből az egyháztanács a székes főváros-
tól a Józsefvárosban a német-utcai, a Ferencvárosban a 
mester-utcai iskola tornatermét kéri el istentiszteleti célra. 
A főgimnáziumi igazgató-tanács jelentései során a pres-
bitérium jóváhagyólag tudomásul vette, hogy dr. Papp 
Károly a közegészségtan tanítását a VII. osztályban heti 
egy órán megkezdette; sajnálatfal értesült arról, hogy 
Baráth Ferenc tanár betegsége miatt a jövő évi január 
l-ig szabadságot kért és nyert, hogy dr. Bupp Kornél 
tanár gyakori gyöngélkedése miatt csak heti 9 órán át 
képes tanítani, valamint arról is, hogy a tanórákat év-
közben is gyakran cserélgetik. Az e miatt mutatkozó baj 
orvoslása végett megbízta a presbitérium az igazgató-
tanácsot, hogy a főgimnáziumi fölügyelet újjászervezésére 
nézve javaslatot készítsen és terjeszszen az egyháztanács 
elé. A vallástanítók tervezetét, melyben a fővárosi vallás-
tanítás újjászervezését sürgetik, sürgős javaslat készítése 
végett Papp Károly, Kiss Áron, Kerékgyártó Elek, Komá-
romy Lajos és Szőts Farkas egyháztanácsosokból szerve-
zett bizottsághoz utasította. A német ref. egyházhoz való 
jogviszony újjászervezése ügyét pedig Szilassy Aladár, 
Kovácsy Sándor, Papp Károly, Kiss Károly és Farkas 
József tanácsosokból összeállított bizottságnak adta ki, 
arra utasítván őket, hogy a német egyház hasonló bizott-
ságával és a skót misszió lelkészével lépjenek érintkezésbe 
s készítsenek szerződési tervezetet. A pénzügyi bizottság 
jelentéséből sajnálattal értesült az egyháztanács arról, 

hogy az utolsó három év alatt több mint tíz ezer frt 
az egyházi adóhátralék, minek behajtásában való segéd-
kezésre a kerületi adófelügyelőségeket kéri föl a presbi-
térium. Először a megintesse! tesz kísérletet, s ha ez 
nem használ, akkor esetleg a végrehajtáshoz nyul. A 
kőbányai templomépítő bizottság a munkálatok gyors 
haladásáról tesz jelentést, mit tudomásul vett az egyház-
tanács; de az építésznek a munkadíj kiszolgáltatásában 
észlelt túlköveteléseit, szabályszerű elbírálás végett visszatette 
az építő bizottsághoz. A budai paplakkal kapcsolatos bérház 
fölépült, a lakások (1 lakás és 1 bolt kivételével) elég jól 
kiadattak, mi által az építésre fölvett kölcsön törlesztése 
és az egyház pénztárának némi jövedelme biztosítva 
van. (F.) 

Lelkészbeiktatás . A kis-sárói ref. egyház lelkészi 
hivatalába f. hó 19-én iktatta be Szabó Zsigmond meg-
választott lelkészt Juhász Pál esperes. 

A hajdúböszörményi új templomot f. hó 19-én 
adták át fényes ünnepélyességgel szent rendeltetésének. 
Az egyházkerület képviseletében jelen voltak a felavató 
ünnepélyen Kiss Áron püspök és gróf Degenfeld József 
főgondnok is. Szép számmal voltak képviselve a debre-
ceni tanárok, valamint az egyházmegye papsága is. A 
felavató imát Kiss Áron püspök tartotta, a felavató beszé-
det pedig Zsigmond Sándor esperes. Szabó Lajos hadházi 
lelkész 14 gyermeket keresztelt, Illyés Endre és Sőrés 
János úrvacsorát osztottak, míg a bezáró imádságot 
Szolnoky Gerzson h. böszörményi lelkész tartotta. Adja 
az Isten, hogy az új templom igazán az ő hajléka 
legyen ! 

Ihász Lajos beiktatása. A dunántúli ág. hitv. 
evang. egyházkerület f. hó 29-én iktatta be Pápán új 
főfelügyelőjét Ihász Lajost. A beiktató közgyűlésre díszes 
küldöttség hívta meg az új főfelügyelőt, a ki letette a 
hivatalos esküt. Gyurátz püspök és Barcza felügyelő 
üdvözlő szavai után Ihász Lajos megtartotta főfelügyelői 
székfoglaló beszédét, melyben program mul a hitélet erős-
bítését, a hívek anyagi terhének könnyítését, a papnevelés 
előmozdítását, a tudományos képzés emelését és a nőnöve-
lés felkarolását tűzte ki. Székfoglalása alkalmával Ihász 
Lajos ismét fényes bizonyítékát adta egyházszeretetének 
és már sokszor és sokképen megmutatott áldozatkészségé-
nek, a mennyiben a kerületi gyámegylet részére és az 
egyházkerület egyéb céljaira, főfelügyelősége idejére 500— 
500 frt évjáradékot biztosított. — Ihász Lajost a legmele-
gebben üdvözöljük mi is új állásában, s a mikor azt 
kívánjuk, hogy hosszú éveken át vezethesse kerületét, 
óhajtjuk azt is, hogy adjon a kegyelemnek Istene sok 
olyan buzgó és áldozatkész férfiút prot. egyházainknak, 
mint a milyen Ihász Lajos. 

A balázsfalvi görög-katholikus román zsinaton 
a kongrua ügyében egyhangúlag s nagy lelkesedéssel 
fogadták el a következő határozatot: 1. A szinódus kö-
szönetet szavaz Mihályi Viktor érseknek s tanácsának a 
kongrua ügyében tett lépésekért. 2. Számba véve, hogy 
a görög-katholikus román egyház és hívei sohasem vol-
tak elvi ellenségei annak, hogy a papság állami segítsé-
get elfogadjon s mivel a klérusunk anyagi helyzete nem 
felel meg a kívánalmaknak, s nincs is remény, hogy a 



közel jövőben magunk erejéből segíthessünk ezen: a zsi-
nat elvben nem ellenzi az állami segítség elfogadását, ha 
azt az egyház tekintélyénék megcsorbítása nélkül adják. 
3. A zsinat kész elfogadni az 1898. évi XIV. törvény-
cikkben foglalt állami segítést, habár egyes feltételek, 
melyek mellett a segítés kioszlatik, a lelkészekre nézve 
súlyosak, de ama reményben, hogy a görög-katholikus 
klérussal sem fognak kivételes módon bánni, kéri a ma-
gas kormányt, hogy kegyeskedjék kiegészíteni a papi dotá-
ciót az emlílett törvény alapján. 4. Az állami segítségben 
minden pap egyformán részesüljön. 

I S K O L A . 

Jubi lá l t tanárok. A késmárki evang. egyház és 
iskola f. hó 4-én szépen jubilálta három érdemes gim-
náziumi tanárának Klein Pálnak, Votisky Károlynak és 
Wéber Pálnak 25 éves tanári működését. A tanári kar 
részéről dr. Schvartz Károly líceumi felügyelő és Grósz 
Ernő igazgató üdvözölle a jubilánsokat. Ugyancsak kül-
döttségileg üdvözölték őket az egyház, a polgári-, felső-
kereskedelmi és az elemi iskolák elöljárói. Zelenka Pál 
püspök szép levélben méltatta az ünnepeltek érdemeit, 
egyúttal a kerület szerencsekivánatait is tolmácsolván. — 
Isten áldása kisérje továbbra is a derék tanárok működését. 

Játék délután a középiskolákban. F. hő 18-án 
ankét volt a kultuszminisztériumban Hóman Ottó minisz-
teri tanácsos elnöklete alatt a játék délutánok szervezése 
és létesítése ügyében. A bizottság életbe léptetendőknek 
tartotta a játékdélutánokat, már a jövő tanévben a 4 alsó 
osztályban, azután pedig fokozatosan a többi osztályok-
ban is. A játékok között a kis labdával, meg a nagy lab-
dával való, továbbá a tréfás és a harci játékok gyakorlását 
hangsúlyozták. Egy felügyelő tanár vezetése alatt legalább 
70 és legfölebb 140 tanuló játszhatik. A játék délutánok 
idejének megállapítása az egyes intézetekre bízassék. A 
játék délután a tanár órai közt két órába számíttassék be. 
A játékok vezetése lehetőleg a tornatanárokra bizassék. 
A játék órák díjazásánál a rendes órák díjazása legyen 
mérvadó. 

A k i sú j szá l lá s i ev. ref. f ő g i m n á z i u m fentartói 
és tanárai élénken buzgólkodnak abban, hogy az intéze-
tükbe tervezett tápintézetet minél előbb létrehozhassák. 
Nemrégiben id. Balogh István presbiter hagyományozott 
erre a célra 600 frtot, most pedig úgy érteselünk, hogy 
a tanári kar szándékozik folytatni azokat a felolvasó 
estélyeket, a melyek már az elmúlt évben is szép össze-
get jövedelmeztek a konviktus javára. (Debr. Pr. L.) 

EGYESÜLET. 
A M, P. Irodalmi Társaság kiadványai az 

1899-ik é v r e most már teljesen kikerültek a sajtó alól. 
A »Protestáns Szemle*-nek decemberi számával teljessé 
lesz a f. évi folyóirat-illetmény. A »Kossorú« 51-60-dik 
füzetei mint 1899. évi sorozat már szeptember hónapban 
megjelentek. Az 1899. évi könyvilletmény pedig épen most 
hagyta el a sajtót és a napokbán fog megküldetni az 

alapító és a rendes tagoknak. Ez a könyvilletmény: 
»Felsőcsernátoni Bod Péter élete és művei* című monografia, 
Sámuel Aladár ref. lelkész tollából. Nem vastag könyv, csak 
14 ívre terjed, mert a tagdíjak hiányos befizetése miatt a tár-
sulat vezetősége az idén sem adhatott ki terjedelmesebb 
kötetet, nem akarván a társaságot nagyobb deficitbe dön-
teni. De tekintve azt a körülményt, hogy a tagok részé-
ről most már némileg nagyobb a fizetési készség, remél-
hető, hogy a jövő évben sokkal nagyobb lesz a könyv • 
illetmény is. Ha a Társaság minden tagja pontosan ki-
fizetné a tagsági díját, 25—30 ívnyi könyvet is lehetne 
adni tagsági illetmény fejében. (82. F.) 

A budapesti református ifjúsági egylet, köz-
gyűlése alkalmával pénteken, dec. 8 án ; d. u 3 órakor 
a kálvintéri ref. templomban ünnepélyes istentiszteletet 
tart. Az istentisztelet rendje: 1. Felálló ének: 37. dics. 
1. v. — 2. Kezdő ének: XXV. Zsolt. 1. v. — 3. Ima és 
bibliaolvasás: Makay Lajos ref. theol. szenior. — 4. Prédi-
káció és záróima: Hamar István theol. tanár. — 5 . Vég-
ének. 137. dics. 6. v. 

P r o t e s t á n s á r v a h á z u n k örömönnepe volt novem-
ber 26-ika. Ekkor történt megaz intézet igazgatója, Brocskó 
Lajos számára a király ő felsége által ajándékozott ko-
ronás arany érdemkereszt ünnepélyes átadása. Az ünne-
pélyen nagy és díszes közönség volt jelen. A közoktatás-
ügyi minisztert Molnár Viktor m. tanácsos képviselte. Az 
egyesület választmányából báró Kochmeister Frigyes, 
dr. Jelenik Zsigmond, özv. Haherern Jonathánné, özv. Hun-
falvy Pálné, Kovácsy Sándorné, özv. Domanovszky Endréné, 
Szontagh Félix, Szőts Farkas voltak jelen. Képviselve volt 
az ünnepélyen az orsz. kisdedóvó egyesület; ott volt Tóth 
József tanfelügyelő, Vámossy Mihály, Molnár Sándor igaz-
gató, dr. Vikár Béla tanár, Kurtz Sámuel, Scholtz Lajos 
igazgató, számos fővárosi tanító és nagyszámú hölgy-
közönség. A volt növendékek közül férfiak és nők szép 
számmal sereglettek össze volt nevelőatyjok kitüntetési 
ünnepére. A megható szép ünnepélyt a mostani növen-
dékek karéneke nyitotta meg, mely után dr. Kovácsy Sándor 
m. tanácsos, az egyesület elnöke tartott rövid alkalmi 
beszédet, melyben tömören jellemezte Brocskó igazgató-
nak az árvanevelés terén huszonöt éven át kifejtett áldá-
sos tevékenységét s azután átadta az ünnepeltnek a díszes 
érdemrendet. Utána özv. Haberern Jonathánné, a női 
választmány elnöke üdvözölte Brocskót, a zajtalan munka 
és kötelesség emberét. Majd Schneider János tanár a 
kisded nevelők országos egyesülete nevében üdvözölte a 
jubilánst, mint az emberbaráti nevelés országos hírű mun-
kását. Ezután a volt növendékek nagy küldöttsége élén 
Geduly újpesti lelkész tartott szívből jött, szívhez szólt 
hatalmas beszédet az ő volt atyjukhoz, —megragadólag 
rajzolva az árvaatya nehéz helyzetét és Brocskónak e 
munkában kivívott érdemeit és sikereit; s egyszersmind 
átnyújtotta a volt növendékek arcképeit tartalmazó díszes 
emlék-albumot. A volt és jelenlegi tanítótársak részéről 
Alapi István tartott csinos üdvözlő beszédet, míg a jelen-
legi 114 árva nevében egy kis lány hangoztatta érzéstel-



jesen azt az örömöt, melyet az árvák éreznek a felett, 
hogy az ő nevelőatyjukat ily szép kitüntetésben részesí-
tette a király. Mindezekre az üdvözlésekre Brocskó Lajos 
igazgató mély meghatottsággal, meleg szívvel és nagyon 
szépen válaszolt. Hálatelt szívvel borul le az Isten trónja 
előtt kezdé— beszédét, — hogyőtet az emberbaráti nevelés 
ily kitüntetett eszközévé tette. Hódolattal mondott köszö-
netet a királyi kitüntetésért, melyben az árvanevelés ügyé-
nek legmagasabb méltánylását látja. Köszönetét nyilvání-
totta a közoktatásügy miniszterének, az egyesület férfi 
és női igazgató választmányának, tanítótársainak, volt 
növendékeinek és s a megjelent közönségnek, ismételten 
hangsúlyozva azt, hogy e kitüntetésben nem érdemei 
jutalmazását, hanem buzdítást lát kötelességének hűséges 
teljesítésére. A megható ünnepélyt az árvák szép karéneke 
fejezte be, mely után a volt növendékek rendeztek tár-
sas ebédet, a melyen szintén többszörösen kifejezték volt 
nevelő atyjuk és az intézet iránt érzett hálás szeretetöket. 
Mi e helyről is és ismételten melegen üdvözöljük Brocskó igaz-
gatót, az árvanevelés buzgó és érdemes munkását, szívből 
visszhangoztatva a volt tanítványok szónokának szép 
szavait : adjon Isten Brocskónak kis családjában sok bol-
dogságot és nagy családjában kevés szomorúságot. (F.) 

GYÁSZ ROVAT. 
f P á s z t o r Károly gacsályi ref. lelkész, életének 

60 ik. lelkipásztorkodásának 36-ik évében, f. hó 18-án 
elhunyt. 

f F é l e g y h á z i Benjámin, a debreceni főiskola nyu-
galmazott tanára f. hó 19-én elhunyt. A megboldogult 
egyike volt a legideálisabb lelkületű és buzgó tanároknak; 
határtalan idealizmusa miatt azonban a gyakorlati élet-
ben annyit csetlett- botlott, hogy végre elbukott. Az épít-
kezésben és a gazdálkodásban való különcködései annyira 
aláásták anyagi erejét, hogy e miatt 1877-ben nyugal-
mazni kellett. Szive jóságát és becsületességét azonban 
megmutatta abban is, hogy nyugdíjából kifizetgette adós-
ságait s így utolsó éveit aggodalmak nélkül, nyugodtan 
tölthette. Tudományos, leginkább pedagógiai kérdésekkel 
sokat foglalkozott s írásaiból is kisugárzik páratlan idealiz-
musa. — Nyugodjék békével! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* S z e m é l y i hirek. A nagybányai ref. egyház, az 

elhunyt Gergely Károly helyére Soltész Elemér debreceni 
segédlelkészt választotta lelkipásztorává.— A békés-csabai ev. 
egyház negyedik lelkészi állására Csepreghy György fazekas-
varsándi lelkészt választolta meg a gyülekezet. 

* A s z e g é n y e k össze írása . A belügyminiszter a 
legközelebb országszerte elrendelte a szegények összeírá-
sát. Alkalmasint a szegény-ügyet kivánja rendezni. Erre 
az ügyre valóban rá is fér a rendezés. Csak az volna 
az óhajtásunk, hogy ne szorítsák a dolgot sablonos hiva-
talos formák közé, se pedig ne színtelen filantropikus 

alapokon építsék fel, hanem hagyják annak vezetését az 
egyházak s a társadalom kezében s vigyék bele a krisztusi 
szeretet melegét és vigasztalását is. 

* A v a s á r n a p i m u n k a s z ü n e t n e k a hivatalnokok 
életéhen is megvalósítása ügyében két részről is örvende-
tes intézkedés történt legközelebb. Hegedűs Sándor köz-
lekedésügyi miniszter és Rakovszky István, az állami szám-
vevőszék elnöke elrendelte, hogy a minisztériumi, az igaz-
gatósági és üzletvezetőségi, illetve számvevőszéki tisztviselők 
vasárnapokon és sátoros ünnepeken csakis oly mértékben 
vétessenek igénybe, a mennyiben cizt a. halasztást nem 
tűrő ügyek elintézése megköveteli. — Hegedűs miniszter 
rendelete a következőleg hangzik: »Fontosnak tartván, 
hogy a tárcám szolgálatában áiló személyzet felelősség-
terhes szolgálattétele közben a társadalmi szokások által 
e célra kijelölt pihenő napokkal rendelkezzék s azokat 
üdülésnek és családi ügyei ellátásának szentelhesse, máris 
intézkedtem, hogy a vezetésem alatt álló minisztérium 
személyzete vasárnapokon és sátoros ünnepeken csakis 
oly mértékben vétessék igénybe, a mennyiben a halasz-
tást nem tűrő ügyek elintézése megköveteli. Hasonló 
könnyebbséget kívánván ezennel nyújtani az igazgatóság 
központi (igazgatósági és üzletvezetőségi) személyzetének, 
elrendelem, hogy vasárnapokon és sátoros ünnepeken a 
nevezett személyzet a hivataloskodás alól fölmentessék, 
azzal a megszorítással mindazonáltal, hogy a sürgős ügyek 
elintézésére e napokon is a megfelelő személyzet rendel-
kezésre álljon. Midőn az igazgatóságot fölhívom, hogy 
jelen rendeletemet említett intencióimnak megfelelően cél-
szerűen és a kellő méltányosság gyakorlásával foganato-
sítsa, egyúttal annak a várakozásomnak adok kifejezést, 
hogy a vasárnapi munkaszünetnek az említett keretben 
való életbeléptetése az ügymenetnek kárára nem fog 
szolgálni. Jelen rendeletem végrehajtásáról jelentést várok«. 
— Örvendünk rajta, hogy a vasárnapi munkaszünet 
hasznát a hivatalnokok is érezhetik. Hegedűs miniszter 
példáját követhetnék a többi miniszterek is s követhetnék 
minden hivatalban is. 

Szerkesztői üzenetek. 
T. J. Kőrös-Ladány. Szeretetházi tervezettel vagy 

alapszabálvlyal nem szolgálhatunk, mivel a mi kerüle-
tünkben még nincs szeretet ház, sem arra vonatkozó ter-
vezet. Szíveskedjék e dologban Pokoly József kolozsvári 
theol. tanár úrhoz fordulni; ő készségesen szolgál terve-
zettel és alapszabályival. 

1922/1899. sz. P á l y á z a t . 

Halálozás folytán üresedésben levő dab-i lelkészi 
állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás 700 forint középértékű jövedelemmel 
van összekötve, s IV-ik osztályú. 

A megválasztott lelkész a solti egyházmegye lelkészi 
gyámintézetének kötelezett tagja. 

Pályázati kérvények, minősítési okmánynyal fel-
szerelve 1899. jan 31-kéig a solti egyházmegye esperest 
hivatalához, Kunszentmildósra küldendők. 

Budapest, 1899. november 29. 
Szász Károly, 

püspök. 

Felelős szerkesztő : Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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PRO ÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztőig : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szám, hová a kézira tok 

cimzendök. 
Kiadtf-hivatal : 

Homyánszki/ Viktor Icön yvJeereshedése (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 . 

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 évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Adventi napokban . . . 
Écles szép adventi napok, telve melegség-

gel, telve ragyogással, hívő szív reménységével, 
újra megjöttetek. 

Csodálatos melegség, melyben a kiontott 
vér melege ölelkezik a gyötrött szív sóhajtásá-
nak hévségével, melyet a lázasan haldokló beteg 
ember hő lélekzete táplál imádság alakjában. 

Bámulatos napok, melyekben egyetlen hal-
vány fénysugár, a közelgő betlehemi csillagnak 
még most távol rezgő fénye tör át a sűrű ködök, 
elkövetett vétkek, elfojtott sóhajtások, rablelkek ke-
serve, bűnös szívek reszketése, büntetéstől remegő 
ember könnyhullatásából támadt nagy ködön. 

A mi ez adventből a földé, az sötétség, bűn, 
fájdalom, csalódás, kín, nyomor, inség, jogtalan-
ság, sóhaj, jajkiáltás, mely megenyhíttetésre vár, 
gyógyulásért sikolt, javulásért esdekel. A mi 
pedig belőle az égé, az egy halovány, de örök-
kévaló sugár, az Úr arcának fényessége, mely 
csak a ködnek miatta halvány, a ködnek miatta, 
mely e földről emelkedett eléje, de a mely mögül 
az veseta. óta folyton hangzott az irgalom Iste-
nének biztató szava. 

Úgy volt ez amaz első advent idején is, az 
idő teljességének előtte. Folyt a vér, orkánná 
nőtt a panasz jajgatása, melynek zúgásán ke-
resztül-keresztül sírt az engesztelést sóvárgó 
lelkek hangos éneke : »Meddig nem könyörülsz 
rajtunk, Uram !« 

A sok iszonyaitól, melyet elkövetett, megun-
dorodott maga az ember is, s a jobbak félve 
várták az »ítélet napját® s a csüggedők bágyad-
tan sóhajtották: »Megrövidült az Úr karjacc. 

Milyen napok lehettek azok, a mikor így 
sír az összetörött lélek : »Mindnyájan olyanok 
voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertőz-
tetett ruha minden mi igazságaink : elhullunk mi 
mind, mint a fák levele és a mi álnokságaink 
elhordanak minket, mint a szél. Es senki nin-

csen, a ki a te nevedet segítségül hívná«. »Elté-
velyedtünk, mint a pásztor nélkül való juhok«. 
»Nincsen egy igaz is, nincs senki, a ki jót csele-
kednék®. 

Mennyi fájdalom, mekkora megalázkodás van 
ezekben a szavakban! Milyen szívettépő fájdalom 
ós milyen sziklakemény hit, milyen forró óhaj-
tás lehetett az, mely a földnek borzadalmai kö-
zül oda menekül az éghez és zörge t : »Vajha 
megszakítanád az egeket ós leszállanál!« 

Az a sugár pedig a messzi ég pereméről 
hogy tud biztatni : »Vigasztaljátok, vigasztaljátok 
az ón népemet®. ^Magas hegyre menj fel te 
örömmondó Sión, emeld fel szódat magosan te 
örömmondó Jeruzsálem, emeld fel szódat, ne félj, 
mondjad a Juda városának : ímhol jő a ti Isten-
tek ! Imé az Úr Isten eljő nagy hatalommal, 
kinek karja erős. Imé az ő jutalma vele vagyon 
és az 0 cselekedetei Ő előtte. Mint a pásztor 
úgy legelteti az Ő nyáját, az Ő karjával egybe 
gyűjti a bárányokat ós ölében hordozza«. 

Hát ma micsoda világra veti gyenge vilá 
gát a közelgő karácsonyi csillag? Szomorú világ 
ez nagyon. 

Fájón süvölt a csípős téli szól, sebesen ker-
getve maga előtt egy-két bujkáló fölleget. Éles 
hangjával versenyt sivít egy gyenge, mégis velő-
ket átható hang, a kitett gyermek sírása. A bol-
dogtalan anya sietve menekül a hang elől, meg 
talán egyéb elől is. A bűnös apa pedig talán 
új kéjre, új bűnre siet. Az egyik elaltatta, a másik 
talán soha se is hallotta a vádoló lelkiismeret 
szavát. 

»Vajha megszakítanád az egeket ós leszál-
lanál« adventnek halovány csillaga ! 

Vad mámor gyönyörére oktatgatja kisebb 
testvérét a bátyja. Az előhívott sátán egymásra 
bőszíti szolgája a mértókletlenség szolgáit. Nem 
is igen esik sok szó, az is csak káromlás. Gyilkos 
kés villanását nyomon követi az omló piros vér, 
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a kihörgött lélek. Másnap pedig két gyermeket 
temet egy boldogtalan anya. 

Óh! »vajha megszakítanád az egeket!« 
Szép ruhát készít gyermekének gondos ke-

zekkel az édes anya. Nem kíméli fáradságát, 
nem sajnálja a selymet, a bársonyt, ha a szá-
jától kell is megvonnia. Óh mert azon a nagy 
vásáron szépen öltözve kél a lány. S azután vi-
szi a saját gyermeke testét eladni a gyalázat-
nak, lelkét a kárhozatnak. 

Óh! »vajha megszakasztanád az egekeU te 
Irgalom! 

Jár ja a játék, forog a pohár. Üregéből ki-
düled a szem, clobogásában megáll a sziv, a jó 
szerencse várása, a szenvedélytől kicserepeseclett 
ajk inkább suttogja mint mondja : nem jött meg! 
Odahaza hidegtől elkónyszereclve várja az éhező 
család a kenyérkereső apát, Az üres lakás, a 
kék foltok gyermek és hitves testén, a tegnapi 
és az előtti veszteséget gyászolják. 

Miért nem »szakítod meg az egekeU, hogy 
leszállanál! 

Milyen hatalmas ifjú sereg, egy esztendő 
reményei, s anynyi édes anyai szenvedésnek, 
atyai gondnak gyermekei kelnek szárnyra, hogy 
megkezdjék az élet harcát. Mely nemes lehet az 
eszme, milyen hatalmas a gondolat, mely lelke-
sedésre gyújtja szivüket, milyen dicső a küzde-
lem, melyre keblet t á rnak? Valóság, köd vagy 
talán? Lidércfény az, a mi előttük jár vezér-
csillag gyanánt, s gyalázatos gyönyörön puhítja 
el az egészséges testet ; hitvány kicsinyes esz-
mék hajszolásában teszi tönkre az ép lelket. A 
piros orcáknak, ruganyos lelkeknek gyermekei, 
olyan hamar sápadtan, összetörve keresik a 
halált. 

Óh ! hogy meg nem » szakítod az egeket, 
hogy leszállanál !« 

Érthetetlen idő, mikor az erős, büszke férfi 
kénytelen megvallani, hogy ismerem, tudom jól, 
mi volna az igaz, de magasabb raisonból nem 
követhetem, mert az állásomba kerülhetne talán. 
Inkább vesszen becsület, család, tisztesség, egy-
ház, haza, csak az exisztencia maradjon biztosítva. 

Mint véres koncon az éhes ebek, úgy marak-
szik az ember emberrel azon, hogy kinek legyen 
többje abból, a miről jól tudja mindenik, hogy 
csak por és hamu. Nem tudom, nem tünt-e fel 
már másnak is, hogy korunk legnagyobbszerű 
harcai a matéria körül forognak, míg az eszmék 
rég eltemetve már, ott is a hol oltárt emeltek 
neki. 

Hihetetlen nemzetség, melynek legfőbb di-
csekvés©, hogy haldoklik, hogy sülyed, hogy deka-
dens. Agóniájában azután úgy tesz, mint az 
önkívületben levő beteg szokott, összetépi pár-

náit, beteg teste, lelke nyugvó helyét. Összetépi 
a családi élet szentségét, a becsület tisztaságát, 
a hit erejét, mindent, mindent a mi szent és 
nagy s a mit csak deliráló keze elér. Szörnyű-
ség ! Egy haldokló kor, mely nem is kiván élni, 
mely erővel nyomja fejét a becstelenség, a bűn 
posványába, mely móg művészetében és költé-
szetében is csak fonákot, burleszket tud terem-
teni. Mely mulat a házasságtörésen, gyönyörkö-
dik az epileptikus vonagláson, melyet csak ópium 
ingerel. Egy kor, melynek nincs reménye, nincs 
szeretete, nincs gyűlölete, egy kor, mely kábul-
tan tompán várja a halált. 

Óh ! mikor »szakítod meg az egekeU hogy 
leszállj! 

Biztass bennünket fényes sugár, betlehemi 
csillag távoli fényes sugára, mely átvilágítasz a 
sötéten, biztass ! 

Istennek népe, evangeliumi keresztyén Anya-
szentegyház, ti Sionnak őrei : »Vigasztaljátok, 
vigasztaljátok az én népemet !« 

Vigasztalás kell ennek a világnak, mert 
nagyon szomorú, nagyon boldogtalan. A boldog-
talanságot, a panaszt, a haldoklást nem lehet el-
theorizálni. Az megvan és kiált akkor is, mikor 
néma. 

Óh! ha mi csakugyan fel tudnánk menni, 
oly magas hegyre tudnánk felmenni, hogy söröm-
mondó szavunkcc elhallatszanék minden boldog-
talan, szomorú szívhez : »Imhol jő a ti Istene-
tek !« akkor tudnánk igazi adventet szerezni a 
világnak. 

»Ne félj, emeld fel szódatíc evangéliumi ke-
resztyén egyház, hirdesd el a világnak, hogy a 
mi embereknek lehetetlennek látszik, az immár 
nem lehetetlen, mer t : »Ime az Úr Isten jő el 
nagy hatalommal, kinek karja erős« egy halott 
világot feltámasztani. 

A hol találsz durvaságot, sötétséget, babo-
nát, gyűlölséget, keseredett szivet, gyászos lelket, 
halál pusztítását, élet veszedelmét, szeretetlen-
séget, kicsiny hitet, könyhullatást, kétségbeesést, 
bűnnek láncai t ; a hol hallasz sóhajtást, nyö-
gést, fogcsikorgatást, eget ostromló átkot, bűnös 
ajak jajdulását, gyászt, reménytelenséget : ott 
mondd el e te ö römhírede t : »Imhol jő a ti Is-
tentek«, kinek cselekedetei 0 előtte vannak. Ki 
elvégezte volt magában megváltani ezt a bol-
dogtalan földet, s kinek cselekedetei csakugyan 
»előtte« vannak mindenkinek, a ki látni óhajt 
és tapasztalni vágyódik. 

Óh ! szelíd fényű adventi napok, összeszőve 
emberi boldogtalanságból, isteni bizonyos kegye-
lem égi fényéből, segítsetek hirdetni nekünk a 
mi Istenünk közeledését. Annak az Istennek 
közeledését, a ki közel van minden alázatos szív-



hez, minden töredelmes lélekhez, a ki nincsen 
távol semmi szomorúságtól és gyengeségtől, a 
ki siet orvosolni a beteg szívek sebeit, a melyek 
O hozzá fordulnak. 

»Kiáltó szó a pusztában« — mert ennek a 
a világnak nincs virága — segíts nekünk 
tisztítani »az Úrnak utát és egyengetni az ő 
ösvényétcc. Annak az Úrnak utát, annak az Is-
tennek ösvényét »a ki mint a pásztor úgy le-
gelteti az Ő nyáját, az Ő karjával egybegyűjti 
ós ölében hordozza a bárányokat.cc Óh mert az 
az ösvény benőtt tövissel, ezt az utat elborította 
az iszap. 

Édes szép adventi napok, telve melegség-
gel, telve hivő szív reménységével : »Vigasztal-
játok, vigasztaljátok« a mi népünket , mondjátok 
ti, a kik mindenüvé betértek »örömmondó« gya-
nánt, mondjátok ezt a mi hazánk városainak : 
))Imhol jő a ti Istentek.« 

Gergely Antal. 

Kérő szózat a budapesti theol. konviktus 
megerősítése érdekében. 

Dunamelléki egyházkerületünk 1899. évi októberi 
közgyűlése határozatilag megbízott bennünket azzal, hogy 
budapesti theologiai konviktusunkat a gyülekezetek és egy-
háztagok körében eszközlendő gyűjtés által megerősítsük. 

Erre az elhatározásra az a sajnos körülmény indí-
totta közgyűlésünket, hogy a 15 évvel ezelőtt szervezett 
theologiai konviktus még mindig nem elég erős arra, 
hogy a lelkészi pályára készülő ifjúságot kielégítőleg 
ellássa. Konviktusunkat az egykerületi pénztár 1500 frt, a 
theologiai pénztár 1000 frt állandó évjáradékkal segíti ; 
az egyházkerület lelkészei fizetési osztályuknak megfelelő-
leg egyenkint 1, 2, 3, és 4 frt, a fő- és középiskolai 
tanárok személyenkint 2 frt évi adóval (mintegy 900 frt) 
gyámolítják s az alapítványokból (gróf Tisza Lajosé 4000 frt, 
Szilágyi Sándoré 1000 frt, Szász Károly püspöké 500 frt) 
és a megtakarított tőkéből (mintegy 4000 frt) is van a 
konviktusnak mintegy 400 frt évi jövedelme. Az ekként 
szervezett konviktus a maga 3800 frt állandó jövedelmé-
vel az utóbbi tíz esztendőben az akadémiának átlag 
25—30 lelkésznövendékét kellőleg ellátta; jutott belőle a 
tanulók egyhatodának háromnegyed segélyes, kéthatodának 
félsegélyes koszt, még azután is, hogy a kifőzők az eleinte 
14 frtos kosztot, 15, majd 16 frtra emelték havonként. 
De mióta a lelkésznövendékeink száma (az idén 43) 
örvendetesen megszaporodott, a konviktusi pénztárnak 
kosztra fordítható 3000 frt jövedelme (mert a többi a 
fűtésre, világításra és takarításra kell) most 35—40 felé 
osztva, nagyon csekély segítséget nyújt a jelentékenyen 
megszaporodott ifjúságnak. Az idei október hónapban pl. 
ingyenes koszt csak 2, háromnegyed segélyes szintén csak 
2 növendéknek jutott, a többi 33 konviktusos ifjúnak 
be kellett érnie a 8 frtos félsegélylyel. És mivel a theo-

logiai ifjúság nagy része vagyontalan szülőktől származik, 
ezeknek a havi 8 frt kosztpénz befizetése is nehezen 
megy, 5—6 pedig egyáltalán nem tud fizetni, hanem a 
konviktus mellett éhezni kénytelen. (Egy ilyen szegény fiú 
októberben e miatt ki is lépett az intézetből.) Ehhez járul 
más oldalról az a szomorú jelenség, hogy az általánosan 
érzett pénzhiány miatt az ifjúság magánkeresete is annyira 
megcsappant, hogy míg ez előtt az ifjak fele része a kondí-
ciókból a koszt és ruházat költségeit csaknem egészen meg 
tudta keresni, mostálig 2—3-nak van egy-egy kis magán-
keresete. 

Ezek a nehéz viszonyok elmulaszthatlan köteles-
ségünkké teszik, hogy nagy szegénységgel küzködő Tirnot-
heusaink számára a gyülekezetek elöljáróitól és tagjaitól 
segítséget kérjünk. És ezt annyival inkább meg kell tennünk, 
mivel egyfelől az egyházkerület és a theologiai akadémia 
pénztárai újabb megterheltetést teljességgel nem bírnak 
meg, másfelől a lelkészhiány oly erősen fellépett egyház-
kerületünkben, hogy az idén már 10 lelkész és gyüleke-
zet nem kaphatott segédlelkészt, nem is említve azt, 
hogy a végzett theologusokat nevelőül kérő úri családo-
kat évek óta nem tudjuk kielégíteni. Ezeken a nagy egy-
házi bajokon csak úgy segíthetünk, ha theol. akadémiánkat 
az ifjúság jó ellátásával ismét kellően benépesítjük, s 
illetve a most mutatkozó szaporodást a tanuló ifjúság 
anyagi segítségével állandósítani igyekszünk. 

Mindezeknél fogva, teljes bizalommal fordulunk hit-
feleink egyházi buzgóságához, sürgetőleg kérvén úgy az 
egyeseket, mint a gyülekezeteket, hogy budapesti theologiai 
akadémiánk konviktusát akár évi járulék megajánlásával, 
akár alapítvány tételével, akár adomány küldésével meg-
erősíteni segítsenek. Jobb célt alig támogathatnának áldozat-
kész hitfeleink. És milyen szép volna, ha theologiai kon-
viktusunk jövedelmét ez alkalomból annyira meg tudnánk 
szaporítani, hogy lelkésznövendékeink fele részének három-
negyed segélyt, azaz havonkint 12—12 forintot jutatthat-
nánk, mi végből legalább ezer frt állandó új évi járadékra 
vagy az ennek megfelelő tőkére volna szükségünk. Egy-
házkerületünk 260 gyülekezetének és közel négyszázezer 
lelkének ez nem is volna lehetetlenség, csak komolyan 
akarjuk. Ha gyülekezeteink erejükhöz mért állandó év-
járadékra köteleznék magukat, minden nagyobb megeről-
tetés nélkül tekintélyes évi jövedelmet biztosíthatnának 
a theol konviktusnak ; ha tehetősebb hitfeleink alapítványok 
tételével, a szegényebbek adományok nyújtásával vagy 
évjáradék megajánlásával támogatnák ügyünket: a buda-
pesti theol. akadémián nem volna többé éhező pap-
növendék. 

Ezért jó reménységgel ismételjük meg kérő szavunkat 
és bizalommal keressük meg az egyházközségek nagytiszt, 
lelkészeit, hogy e »Kérő szózat«-unkat alkalmas módon 
(például felolvasva az egyháztanácsban, kihirdetve a tem-
plomban) a gyülekezetek elöljáróinak és minden rendű és 
rangú tagjainak munkás szeretetébe ajánlani és a gyűjtést 
buzgón felkarolni szíveskedjenek. Megjegyezzük, hogy kon-
viktusi szabályzatunk értelmében 4000 forint alapítvány 
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vagy (valamely egyházi testület részéről) ennek megfelelő 
160 frtos állandó évjáradék a konviktusban egy ingyenes 
helyet s egy konviktualista kinevezését biztosítja az 
alapítványtevő részére. 

A kegyelem Istene legyen velünk és indítsa szivein-
ket jótékonyságra, hogy az apóstól szavai szerint minden-
kivel jót tegyünk, kiváltképen pedig a mi hitünknek 
cselédivei: az Isten igéjének leendő sáfáraival. 

Az adományok a mellékélt Gyüjtö-ivvel egyben a 
theologiai akadémia alólirott igazgatójához (Budapest, 
Kálvin-tér 7. sz.) küldendők. 

Budapest, 1899. november hónapban. 
Szőts Farkas, 

a theol. akadémia igazgató-tanára. 

•K 
* * 

Tekintettel a theologus tanulók nagy részének sze-
gény voltára — s a theologiai tápintézet tőkéjének elég-
telenségére, a fentebbi felhívást az egyházközségeknek, 
a lelkészeknek s az egyházak összes tagjainak tevékeny 
pártfogásába és támogatásába melegen ájánlja az egyház-
kerületi elnökség. 

Szász Károly, Szilágyi Dezső, 
püspök. főgondnok. 

* 
* # 

A fentebbi felhívásban kérő szózattal fordul buda-
pesti theologiai akadémiánk, az egyházkerületi gyűlés en-
gedelmével s az egyházkerületi elnökség ajánlata által is 
támogatva kerületünk minden rendű és rangú tagjához, 
konviktusi alapja felsegélése ügyében. Maga a felhívás, a 
mely minden gyülekezethez s kerületünk minden szereplő 
világi tagjához megküldetett, világosan szól ugyan önmaga 
is; de az ügy nagy fontossága szükségessé és indokolttá 
teszi, hogy ezen a helyen is a legmelegebben ajánljuk 
hitsorsosaink áldozatkész támogatásába. 

Mindenkit kérünk ugyan a segítésre, de legfőképen 
espereseinket és lelkésztársainkat kérjük az ügy felkaro-
lására. Minden egyházi közintézmény életének tápláló for-
rásai a hivő és a keresztyéni szeretetben munkás gyüle-
kezetek ; s ezek támogatására van theológiai konviktusunk-
nak is legfőképen szüksége. Az egyesek sokat tehetnek s 
hittel várjuk, hogy tenni is fognak; de az élő tőkét, a 
soha ki nem apadó forrást csak gyülekezeteink képezhe-
tik. S hogy gyülekezeteink a theológiai konviktusra nézve 
is azokká váljanak és azok maradjanak, erre nézve leg-
többet espereseink és lelkésztársaink tehetnek. 

Tudjuk ugyan, hogy gyülekezeteink sokfelé igénybe 
vannak véve, s tudjuk, hogy espereseinknek, lelkésztár-
sainknak új kéréssel hozzájok fordulni sokszor kényes 
dolog; de azért a jelen esetben mégis csak őket kell kér-
nünk a támogatásra, s hiszszük, hogy azt nem is fogják az 
ügytől megtagadni. 

A mint a kérő szózat is felemlíti, az utóbbi időben 
erősen érezhető kerületünkben is a káplánhiány, úgy 
annyira, hogy az idén már 10 lelkész nem kaphatott 

segédlelkészt s a hiány csak több, felsőbb tanfolyamot 
hallgató theologus exmittálásával volt némileg orvosolható. 
Papnövendékeink száma az utolsó évtizedben erősen meg-
apadt minden akadémián, s a kik a papi pályára szán-
ták magokat, azok sem mindig a legjavából kerültek ki 
az ifjúságnak. E pangást legnagyobb részben a papi pálya 
megélhetési viszonyainak nehézsége és bizonytalansága 
idézte elő ; de nagy része volt abban annak is, hogy a 
theologiai tanfolyam alatt, sem tudtunk olyan ellátást és 
exisztenciát biztosítani, a mely a tehetségesebb ifjúságot a 
papi pályára vonzhatta volna. A kongrua megadásával 
javultak végre a viszonyok, s a mint a statisztikai ada-
tok is mutatják, az utóbbi nehánv évben szépen megné-
pesedtek theol. akadémiáink s azok között a pesti is. — 
Ez az egyébként örvendetes körülmény azonban nehézsé-
geket is támasztott. Azok az alapok, a melyek a régebbi 
kevés számú növendékek tisztességes ellátását és segé-
lyezését lehetővé tették, a megszaporodott növendéksereg 
mellett elégtelennek bizonyultak. Az igazgató-tanács kény-
telen volt alább szállítani a konviktusi segélyezéseket, hogy 
lehetőleg mindenkinek juttasson; de ez meg azt a szo-
morú következményt szülte, hogy ifjaink közül több koszt 
nélkül maradt, mivel a reá eső részt befizetni nem tudta. 

Ez nem maradhat így, mert a nélkülözés újra el-
néptelenítheti intézetünket; a mint hogy az idén már 
egy növendékünk csak épen a miatt lépett ki az intézet-
ből, mert konviktusi járulékát befizetni nem tudván, éhezni 
lett volna kénytelen. Testvér theologiai akadémiáink, a 
melyek erősebb alapokkal dolgozhatnak, csaknem, vagy 
teljesen ingyenessé tették az utóbbi években növendékeik 
ellátását; ha tehát azt akarjuk, hogy pesti papnevelő 
intézetünk újra el ne néptelenedjék, kénytelenek vagyunk, 
a mennyire erőnktől telik, lépést tartani a testvér inté-
zetekkel. Alapjaink ezt semmiképen sem bírják meg; föl-
emelt segélyt a már eddigelé is nagyon megterhelt kerü-
leti és theologiai pénztáraktól nem remélhetünk; hova, 
kihez fordúlhatna tehát az intézet elöljárósága, mint egy-
házunk tagjaihoz s főként a gyülekezetekhez?! 

Pesti theologiai akadémiánk közegyházunké, gyüle-
kezeteinké; az ő szükségeik kielégítésére munkál, a mikor 
segédlelkészeket, papokat nevel számukra. Bizalommal és 
reménységgel intézheti tehát hozzájuk az intézet elöljáró-
sága kérő szózatát. 

De nem csekélyebb bizalommal és reménységgel intézi 
azt lelkészeinkhez sem. Kerületünk lelkészeinek legnagyobb 
része a pesti theol. akadémia növendéke. Abban nyerte 
kiképeztetését, mely most neki tiszteletre méltó állását s 
legalább is élhető anyagi exisztenciát biztosít. Annak jótéte-
ményeit élvezte tanulási évei alatt, s hálával gondolhat 
arra, hogy mennyi segedelmet nyert falai között! Nem 
joggal elvárhatja-e tehát az intézet, hogy a mikor szük-
sége van a támogatásra, azt meg is nyerendi régi növen-
dékeitől, annyival is inkább, mert hiszen a növendékek 
fogyását ők is megérzik a káplánhiányban, míg a segéd-
lelkészek szaporodásával rajtok is segítve leend. 

Bizalommal és teljes reménységgel kérjük azért lel-



késztársainkat: karolják fel a theologiai konviktus ügyét. 
Ők magok, egyházaik osztályai arányában már járulnak 
a konviktus fentartására; igyekezzenek azért arra, hogy 
legalább ily mérvű hozzájárulásra gyülekezeteinket is 
megnyerjék. 

Az 1, 2, 3 vagy 4 frt nem tesz nagy különbséget 
a gyülekezetek költségvetésében, a konviktus pénztárában 
pedig igen sokat számítana. De hogy ez a segítség állandó 
maradhasson, igyekezzenek azt évjáradék alakjában biz-
tosítani. Gyülekezeteik megnyerése mellett azonban kérjük, 
vegyék kezökbe az egyháztársadalmi gyűjtés munkáját is. 
Indítsák meg a házanként való gyűjtést; nyerjék meg az 
ügynek a vagyonosabb híveket s igyekezzenek őket vagy 
alapítványok tevésére, vagy állandó évjáradékok biztosí-
tására rábírni. Ha minden lelkésztársunk megteszi a 
hála által is reá rótt eme kötelességét, akkor rövid idő 
alatt össze lehet hozni azt a legalább is 1000 frt év-
járadékot biztosító tőkét, a mely a theologiai konviktus 
felsegéléséhez szükséges, s nem kell félnünk attól, hogy 
a szegénység és az éhezés néptelenné teszi az alma ma-
ter falait! 

Fel tehát a jó munkára! Istennek áldása fogja azt 
megkoronázni. 

Hamar István. 

T Á R C A . 

Ádventi fohász. 
A kit Isten igért régen, 
Az idő teljességében: 
Térj be hozzánk és szállj nálunk, 
Mi ádventi nagy királyunk! 

Téged vártak nagy várással, 
Szívbeli buzgó vágyással 
A sóvárgó, sebhedt lelkek, 
Kik gyógyító írt nem leltek. 

Uram! mi is Téged várunk, 
Mint legfőbb jót, ügy kívánunk; 
Szomjú lelkünk eped, hervad, 
Szállj le hozzánk égi harmat! 

Közöttünk a bűn eláradt, 
Sok a megterhelt, megfáradt; 
Vándorlásunk búja-gondja 
Vállainkat súlylyal nyomja. 

Öröm fénye ha fölcsillan, 
Másik percben tova illan ! 
Szép csillagunk, a reménység, 
Hamar lefut s bánt a kétség. 

Éltünk alig hajnalodik, 
Már napunk lealkonyodik; 
Most volt csak bölcső a párnánk, 
S már koporsó álma vár ránk. 

Jövel, Uram, jövel hozzánk, 
Boldog, áldott jövőt hozz ránk, 
Hol napunk le nem áldozik, 
S holdunk meg nem fogyatkozik. 

Addig biztass édes szókkal, 
Tölts be minket égi jókkal; 
Siralom völgyét derítsd fel 
Szent Igéddel s drága hittel! 

A kit Isten igért régen 
Az idő teljességében: 
Térj be hozzánk és szállj nálunk,; 
Mi ádventi nagy királyunk! 

Sántha Károly. 

K Ö N Y V I S M E R T E T E S . 
A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I r ta 
dr. Findcsy Ernő. Első kötet. 1740—1773. Budapest, 1899. a m. 
t. Akadémia kiadása, nagy 8-ad rétben 4é9 lap, ára fűzve 4 frt. 

Kétszeresen érdekes könyv ez reánk nézve. Prag-
matikus története a közoktatásnak a mult század köze-
péből és szomorú adaléka a protestáns- és magyarirtó 
osztrák politikának. A Mária Terézia korabeli kormányzati 
elveknek, a művelődési politika vezéreszméinek, a peda-
gógiai felfogások különböző nyilvánulásainak, szóval a 
mult századbeli magyar tanügy eszméi tartalmának nagy 
és jellemző vonásokban való korhű és tárgyilagos feltün-
tetése. 

A monográfia három részre oszlik. I. Ismerteti a 
régi rendszer uralmát. II. (1—92. 1.) A közoktatás álla-
potát rajzolja a régi rendszer idejében. (93—264. 1.) III. 
Az új szellem ébredését tűnteti fel (265—358. 1.). 

A régi rendszer uralkodásának, az volt a vezér-
elve, hogy az iskola mindenestől az egyházé, még pedig 
a római egyházé, mely az állam minden hatalmával ren-
delkezik s az iskolát egyházpolitikai célok eszközének 
tekinti: Pápistává és németté tenni az iskolák által a 
magyar nemzetet: ez a Lipóttól, Károlytól örökölt rend-
szer. Ezért a római egyházzal szövetkezett s a magyar 
nemzeti érdekekre nézve idegen állam minden tekintet-
ben a római egyháznak kedvez, a protestáns iskolákat és 
egyházakat sanyargatja, elnyomja; míg a római kath. 
iskolákat a klerikális és osztrák érdekeknek megfelelőleg 
istápolja, fejleszti, erősíti. A protestáns iskoláknak még 
az élete is szálka volt Róma és Bécs szemében. Elég volt 
egy besúgás, egy jezsuita titkos följelentése, hogy a. klérus 
befolyása alatt álló vizsgáló kommisszió megrendszabá-



lyozza, lefokozza, vagy bezárja akármelyik protestáns 
iskolánkat. Fináczy adatszerűen kimutatja, hogy 1740-től 
1772-ig a lutheránusoknak 5, a kálvinistáknak 3 maga-
sabb iskoláját fokozza le a kormány a grammatikáig; 
még pedig a Selmecbányáit és körmöcbányait 1748-ban, 
a kassait 1873-ban, a besztercebányait és osgyánit 
1756-ban; a ceglédi református főiskolát 1753-ban, a 
szatmárit 1754-ben, a nagybányait 1755-ben. Négy pro-
testáns nagyiskolát pedig, úgymint a győri lutheránust és 
kálvinistát 1749-ben, a pápait 1752-ben, a rimaszombatit 
1771-ben, egészen beszüntetett a »kegyes« királyasszony 
atyáskodó kormánya. A melyikbe meg nem köthetett belé, 
azt furfangos módon az anyagi erejében gyöngítette a politika. 
Kitalálta az ünnepi legációk beszüntetését, hogy a suppli-
kációkból ne táplálkozhassanak az iskolák; protestáns 
helyeken eltiltotta az iskolák községi segélyezését, hogy 
ebből a forrásból se erősbödhessenek iskoláink. S mikor 
e miatt a prot. tanuló ifjúság a külföldi egyetemekre 
tódult, megszorította s a sok herce-hurca miatt csak-
nem lehetetlenné tette a külföldre járást is, hogy a 
külföld magasabb kulturális erőit is elzárja a ma-
gyar protestantizmus elől. Az egyházak és iskolák el-
nyomásában és üldözésében különösen Barkóczy primás 
tünt ki találékonyságával és vasszigorával. 

A protestantizmus kulturális megbénítására hozták 
be a könyvreviziót és a sajtó cenzúrát is. Cenzúra jelen-
tette a kiadandó könyvek kéziratainak előzetes megvizs-
gálását, revizió a hazában és a külföldön kinyomatott 
könyvek utólagos felülvizsgálását. Az egyházi és theolo-
giai műveknek a jezsuiták voltak a revizorai és cenzorai 
s Fináczy tömérdek adattal bizonyítja, hogy a , jezsuiták 
mily bámulatos furfanggal dolgoztak e tekintetben is. 
Ezek gyűlölködése tiltja el Luther bibliájának a hallei 
árvaházban 1755-ben eszközölt kiadását, ezek koboztat-
ják el a Károli-biblia utrechti (1730.) és bázeli (1764.) 
kiadását; ezek semmisítik meg számos egyháztörténeti, egy-
házjogi, iskolai, prédikációs stb. könyvnek, káténak, Hüb-
nernek kiadását. És ha a könyvek tartalma ellen elfogadható 
kifogást emelni nem tudnak, akkor éveken át addig huz-
zák-halogatják a revíziót, míg a tulajdonos befáradott a 
sok reklamációba és veszni hagyta a könyvet. Gönczy 
András gencsi ref. lelkész 6 évig nem kapja vissza köny-
veit, három lelkészjelölt külföldről hozott könyvei 12 esz-
tendeig vannak revizió alatt. Hasonló kegyetlenséggel 
végezték a jezsuiták a cenzúrát is. Valóságos irtó háborút 
indítanak a prot. termékek ellen. Sokszor egészen nevet-
séges csekélységek miatt tiltják el a prot. kéziratok ki-
nyomatását. S a revizorok és cenzorok önkénvkedése 
ellen hiába folyamodtak a királynőhöz a protestánsok, 
mert mindig a jezsuitáknak adott igazat a részrehajló 
udvar. Ilyen és ezekhez hasonló intézkedésekben nyilat-
kozik meg a Mária Terézia-korabeli közoktatási politika, 
melynek az volt a vezérelve, hogy tetszetős eszközökkel 
s esetleg gyöngébb nyomással pápistává és osztrákká, az 
összbirodalom hű alattvalójává, tegye a magyart. 

A könyv II. részében a közoktatás állapotával ismer-

tet meg a szerző, a ki az 1766. évi állapotot veszi alapul, 
mivel ebben az évben hajtotta végre a kormány a híres 
iskola-invesztigációt. Ez a rész tehát hivatalos adatok 
nyomán készült iskola-rajz. 

Magyarországon a mult században kizárólag az egy-
házak az iskolafentartók. A római kath. egyháznak az 
összeíráskor (1766-ban) 65 közép és felső iskolája volt, 
melyek közül 31-eta jezsuiták, 22 őt a piaristák, a többi 
12-őt a dömések, bencések, premontreiek, ferenciek stb. 
láttak el. 

A protestánsok között a lutheránusoknak 1766-ban 
Fináczy adatai szerint 26 közép és felső iskolájok volt, 
melyek között 13 kis-gimnázium, 9 nagy-gimnázium és 
4 főiskola (Eperjes, Lőcse, Pozsony, Sopron.) A kálvinis-
ták közép és főiskoláinak száma 40 volt, melyek között 
a debreceni és sárospataki igazi alma materek, a többiek 
pedig azoknak typusai után alakult partikulák. A partikulá-
kat Fináczy öt csoportba osztja, melyek közül az első 
és másodrendű partikulák még kisebbszerü főiskolák vol-
tak (pl. M.-Sziget, Miskolc, H.-M.-Vásárhely, N.-Kőrös, 
Kecskemét, Losonc, Rimaszombat), a többiek a mai fő-
és algimnáziumoknak megfelelő középiskolák. Mindezeket 
körülményessen ismerteti, tárgyilagosan méltatja és érde-
kesen jellemzi Fináczy könyve. 

A népiskolák állapotrajza szintén érdekes, bár elég 
szomorú. Az 1770. évi összeírás adatai szerint Magyar-
országon mindössze csak 4000 elemi iskola volt, tanító 
pedig még kevesebb s ezek között is mintegy 2000 olyan 
iskolamester, a ki egyúttal nótáriusa is volt a falunak. 
Legtűrhetőbb volt a református népiskolák helyzete, mert 
ezekben többnyire a két anyaiskolából, a debreczeni és 
pataki kollégiumból kikerült rektorok és preceptorok ta-
nítottak ; azután a kir. városok iskoláinak az állapota, 
mert ezeknek az iskoláknak szintén képzettebbek voltak 
a tanítói, rendezettebbek a viszonyai és az épületeik is 
jobb felszerelésűek voltak. A kálvinistáknak mintegy 600, 
a lutheránusoknak 179 elemi iskolájoií volt, a többieket 
a római kath. egyház tartotta fenn. Állami és községi nép-
iskola akkor még ismeretlen volt. 

A III. rész az új szellem ébredését és a tanügyi 
reformkísérleteket ismerteti. Első jele az volt az új szellem 
ébredésének, hogy a tanúgy politikai ügygyé kezd válni. 
Külön fejezetben ismerteti az úgynevezett Barkóczy-pro-
vizoriumot, melynek idején az összes r. kath. iskolaügy 
e nagy erélyű, de nagy hierarcha és intoleráns férfi ke-
zébe összpontosult. Megemlékezik a Pálffy Miklós gróf 
országbíró elnöklete alatt létesített tanulmányi bizottság-
ról, mely az egész közoktatás reformálására volt hivatva. 
Tüzetesen ismerteti és méltatja a nagyszombati egyetem 
reformálását, a három régi kar (theol.. filoz. és jogi) 
újjászervezését és az orvosikar felállítását. De egyszer-
smind egyenesen rámutat ama jellemző tényekre, hogyan 
foglalt mind nagyobb és nagyobb tért az egységes össz-
birodalom eszméje a közoktatás irányításában, hogyan 
kezdi meg Mária Terézia a tanügyi adminisztráció köz-
pontosítását, hogyan indítja meg a nemes ifjak bécsi és 



hazai konviktusaiban a közoktatás germanizálását s ho-
gyan domborodik ki a külsőleg sírna, sőt édesgető rendel-
kezésekből lépésről-lépésre az a veszedelmes kormányzati 
főcél, hogy Magyarországot az egy hit és egy nyelv, a 
romanismus és germanismus révén az egységes összbiro-
dalomba beolvasszák, a mi az új tanulmányi rendszerben 
is kitejezésre jut, József császár idejében pedig erősza-
kosan központosító intézkedésekben nyilatkozik meg. 

Ez a kéz alatti I-ső kötet tartalma, mely a közok-
tatás történetét a jezsuita rend feloszlatásáig, 1773-ig ve-
zeti le. 

Fináczy könyve nagyon becses tanügyi monográfia. 
Becses a tárgyánál fogva, mert a magyar közoktatás 
ügye ez időben lényeges átalakuláson megy keresztül, 
mert a közoktatásnak addig tisztán felekezeti ügyéből 
akkor kezd állami és politikai ügy lenni. Becses a kidol-
gozásánál fogva is, mert nagy szorgalomra valló levél-
tári kutatásnak a gyümölcse, mindent a hiteles adatok 
alapján ismertet és sok új adatot hoz a felszínre. — 
Végül érdekes a munka a rajta átvonuló tárgyilagos 
hang és szellem miatt is, melyet a Mária Terézia ko-
ráról szóló történeti munkában nagyon ritkán találunk, 
mert az irók nemzeti és hitfelekezeti subjectivismusa ezt 
az érdekes kort és királynét rendesen vagy igen rózsás, 
vagy igen sötét színben szokta festeni. Fináczy mindenütt 
megtartja az elfogulatlan történetíró tárgyilagosságát, hű-
ségét és igazságszeretetét. 

Bánk protestánsokra nézve pedig kétszeresen becses 
és tanulságos a Fináczy tanügyi monográfiája. Először 
azért, mert ebben a könyvben első rendszeres és össze-
foglaló történetét kapjuk a Mária Terézia korabeli protes-
táns tanügynek; másodszor meg azért, mert »adatszerűieg 
be van itt bizonyítva, hogy a XVIII. században is a 
magyar protestantizmus volt az a szirt, melyen az osztrák 
beolvasztási politika hajótörést szenvedett«. 

Se. F. 

B E L F Ö L D . 
A tiszáninneni egyházkerület szabályren-

delete a lelkészi könyvtárak ügyében. 

Lapunk folyó évi 15-ik számában közöltük már a 
tiszáninneni egyházkerület kiküldött bizottsága által a lel-
készi könyvtárak ügyében készített szabályzat-tervezetét, 
ugyancsak lapunk f. évi 41-ik számában vezércikkünk-
ben mutattunk reá a lelkészi könyvtárak nagy fontossá-
gára. Azóta a tiszáninneni egyházkerület őszi közgyűlésen 
csekély módosításokkal elfogadta a bizottság által benyúj-
tott tervezetet; kötelezőnek mondotta ki minden egyes 
kerületbeli egyházra nézve a lelkészi könyvtárak felállítá-
sát s a végrehajtó és ellenőrző bizottságot is megválasz-
totta, a Kun Bertalan püspök elnöklete alatt Fejes István, 
Tóth Dániel, Lévay József, Bévész Kálmán, Szinnyei Ger-
zson és Badácsi György személyében. 

Lentebb teljes szövegében közöljük a lelkészi könyv-
tárak szabályrendeletét a tiszáninneni egyházkerületi köz-
gyűlés jegyzőkönyve alapján, a végből, hogy e nagyfon-
tosságú új intézményre ismételten is felhívjuk a többi 
kerületek de különösen dunamelléki ref. egyházkerületünk 
intézőinek figyelmét. A tiszáninneni egyházkerület, gyűlési 
határozata értelmében, hivatalosan is megfogja küldeni 
szabályrendeletét a testvér kerületeknek s fel fogja őket 
hívni a lelkészi könyvtárak egyetemes szervezésére. Szük-
séges tehát, hogy a szabályrendeletet mindenki már jó 
eleve ismerje s a felett gondolkozzék. 

Lapunk f. évi 41-ik számában részletesen fejteget-
tük már a lelkészi könyvtárak felállításának szükségessé-
gét s azok nagy jelentőségét mind a lelkészek tudomá-
nyos és praktikus önmívelése, mind tudományos theoló-
giai irodalmunk és Irodalmi társaságunk fellendítése szem-
pontjából. Épen azért feleslegesnek tartjuk ismételni, a 
miket már elmondottunk. A helyett közöljük a már el-
fogadott s életbe léptetett szabályrendeletet; hadd szóljon 
az maga magáért. Mi csak azt kérjük, hogy egyházunk 
vezetői s lelkipásztoraink karolják fel az ügyet; vitassák 
meg egyházi értekezleteiken, az egyházmegyei gyűléseken, 
hogy a dolog teljesen megérlelve, mindenki által óhajtva 
kerüljön jövő évi közgyűléseink elé s nyerjen megvalósu-
lást minden kerületben. Ha megvalósul mindenütt, nagy 
előnyére fog szolgálni lelkészeinknek s nagy áldására 
leend pangó tudományos theológiai irodalmunknak és Ma-
gyar Prot. Irodalmi társulatunknak. 

* * 
* 

Szabályrendelet a lelkészi könyvtárakról. 

1. 
A lelkészi könyvtárak létesítése minden egyháznak 

kötelességévé tétetik ; ennélfogva a lelkészlakon, vagy meg-
felelő helyen, az egyházak viszonyaihoz képest, egy kisebb 
vagy nagyobb, de a célnak mindenesetre megfelelő könyv-
szekrény állítandó be ezen felírással: »A . . . i ev. ref. 
egyház lelkészi könyvtára«. 

2. 
A lelkészi könyvtárak feladata az, hogy a vallás-

és egyháztudomány körébe eső s a lelkészek önművelésé-
hez szükséges, maradandó értékű könyvek minden lelkész 
részére biztosíttassanak ; ebből folyólag ezen könyvtárakba 
az egyházkerület által megrendelt könyvek okvetlenül fel-
veendők. 

3. 
A lelkészi könyvtárak felállításáról az egyházak tar-

tozván gondoskodni, e végből bizonyos csekélyebb össze-
get, legalább 5 frtot minden évi költség-előirányzatukba 
kötelesek felvenni és hogyha ezen összeg abban az év-
ben fel nem használtatnék is, az, mint könyvtári alap, a 
kitűzött célra tovább kezelendő. A lelkészi könyvtárak 
részére a költség-előirányzatban fölvett összeg csak az 
egyházak rendes jövedelmének terhére írható elő; fedez-
hető az. közadakozásból, vagy egyesek ajánlatából is, 
csupán e célra kirótt egyházközségi adóból nem. 



4. 
Miután a lelkészi könyvtárak felállítását közegyházi 

érdek teszi szükségessé, abban az esetben: ha az egyes 
egyházak sem rendes jövedelmükből, sem a 3. §-ban em-
iitett más módokon nem volnának képesek a könyvtári 
szükségletet fedezni, az e végből szükséges összegért in-
dokolt folyamodást nyújthatnak be az egyházmegyéhez 
a mely a kért összeget az e célra felhasználható segély 
alapjából megadni köteles; ha azonban erre az egyház-
megye sem volna képes, ugyanaz a segélyezés meg nem 
adását indokolva, az illető kérvényeket az egyházkerület-
hez terjeszti fel, a midőn a kerület fog gondoskodni a 
hiánylatoknak közsegély útján leendő fedezéséről. Az egy-
házmegyei vagy egyházkerületi segély csak az egyházke-
rület által megszereztetni rendelt könyvek megvételére 
vehető igénybe. 

5. 
A lelkészi könyvtárak állagáról egy, az egyház-

kerület által minden egyház részére kiadott törzskönyv 
vezettetik, a melybe a megszabott rovatok szerint minden 
megszerzett és bekötött könyv pontosan bejegyzendő. 
Ezen törzskönyv a könyvtárban helyeztetik el és az egy-
házlátogatóság által minden évben megvizsgáltatik és alá-
iratik. Minden könyv címlapján feljegyzendő » . . . i egyház 
lelkészi könyvtára < — s a lelkészi hivatal pecsétje rá-
ütendő. 

6. 
A lelkészi könyvtárak gondozása és megőrzése a 

lelkészeknek szigorú kötelessége, megjegyeztetvén, hogy 
ezekből, mint nem közkönyvtárakból, idegeneknek hasz-
nálat végett könyvek ki nem adhatók s azoknak esetleges 
használata a lelkész felelőssége mellett csupán a lelkész-
lakon engedhető meg.] 

7. 
Lelkész-változás esetén a könyvtárnak megvizsgálása 

és az új lelkésznek átadása az egyházmegyei hatóság 
kötelessége; az átadás és átvétel a törzskönyvben az 
illetők aláírásával hitelesítendők, a midőn az esetleges 
hiányokról az előbbi lelkész, vagy lelkész halála esetén 
az ellenőrzési elmulasztók szavatolni s a hiányt pótolni 
kötelesek. 

8. 
A lelkészi könyvtárak megalapítása és szervezése 

a következőképen rendeltetik e l : 
a) Minden egyház presbitériuma azonnal gon-

doskodik egy alkalmas könyvszekrény készíttetésé-
ről és ennek költségét legfeljebb 2 év terhére elő-irá-
nyozza. Ezen első költség, mint oly nagy fontosságú 
alapítás kezdete, a hívek buzgóságára és egyházi 
nagy érdekeinkre való hivatkozással, igen hihetőleg 
még a legkisebb egyházakban is a szerényebb igé-
nyekhez képest be lesz szerezhető; ha azonban 
valamely egyházban akár részben, akár egészben 
nem volna előállítható ezen első, szükséges fedezeti 
összeg sem, úgy az ilyen egyház a 4. §-ban em-
lített módon a segélyezésért fog folyamodni, a minél-

fogva a könyvszekrények 2 év lefolyása alatt minden-
esetre föl fognak állíttatni. 

b) 2 év múlva, azaz a könyvszekrények fel-
állítása után, az egyházkerület által kijelölt könyvek 
lesznek első sorban a lelkészi könyvtárak részére 
megszerzendők. 

Ezen könyvek első alapját fogják képezni a 
lelkészi könyvtáraknak és a következő 3 év folyama 
alatt minden lelkészi könyvtár számára megszer-
zendők lesznek. Ezek megszerzésénél igénybe vehető 
az egyes vagyonosabb és lelkesebb egyháztagok 
ajándékozása is, a mely eset az ajándékozott köny-
vekben féljegyzendő; azonban ha mégis volnának 
egyházak, a melyek önerejükből és saját körükben 
nem volnának képesek az említett könyveket 3 év 
alatt megszerezni, ezeknek viszont a 4. §-ban jelzett 
módon fog megadatni a közsegély. 

c) A könyvtári törzskönyv az egyházkerület 
által ingyen adatik minden egyháznak. 

Ezen törzskönyvbe a szabályrendelet is be-
iktatandó. 

9. 
Az alapítás és szervezés 5 évének eltelte után az 

egyházkerület időnként fogja megállapítani a megszerzendő 
könyveket oly módon, hogy egy-egy év terhére 5 írtnál 
nagyobb összeg ne essék s ha valamely munkának ma-
gasabb ára volna, annak megszerzési ára több év ter-
hére osztassék fel, annál is inkább, mert minden évben 
úgy sem fognak megjelenni oly maradandó értékű köny-
vek, melyek a lelkészi könyvtárakban helyet foglalhas-
sanak. 

10. 
A lelkészi könytárakba fölveendő, avagy fölvehető 

könyvek felett a püspök elnöklete alatt kiküldött szak-
bizottság javaslata alapján az egyházkerületi közgyűlés 
határoz. 

MISSZIÓÜGY. 
A magyar evangéliumi keresztyén 

ifjúsághoz. 
Ifjú szívek szólnak ifjú szívekhez s hogy szólnának 

másként, mint a szeretet, a bizalom, a lelkesedés hang-
ján. Hiszen mi mindnyájan egy haza gyermekei, egy Krisz-
tus megváltottai vagyunk s illő, hogy szeressük egymást, 
hogy elmondjuk örömünket, bánatunkat. Azt mondják, mi 
ifjak vagyunk a jövő reményei. Nagy feladatok várnak 
reánk: hazánk, egyházunk virágoztatása. Szép cél. Ma-
gasztos gondolat. Nem hiszem, hogy volna ifjú a három 
bérc, a négy folyó földén, a ki ezen lelkesedni ne tudna, 
hogy keblében ne égne a vágy e hozzánk fűzött szép 
reményeket megvalósítani. Fennen hirdetjük s a történe-
lem igazolja, hogy hazánk igazi életerejét a protestantiz-
mus képezi. A hatalmas, életerős államok mind protestan-



sok, folyton előhaladnak szellemi és anyagi téren. De 
hívek is ám egyetlen fundamentumokhoz, a Bibliához! 
Nem csak az idősek, a vezetők, hanem a jövő reményei 
az ifjak is. Nem szégyenlik a Krisztus evangéliumát, sőt 
azt követni dicsőségnek tartják. Es ezek az ifjak a jövő 
1900-ik évben január 2—6-ig egy óriási világgyülést tar-
tanak Londonban. Képviselve lesz itt minden evangéliumi 
egyház és ország. 

Mi szeretnénk, ha Magyarországot is tudnánk itt 
képviseltetni, azért azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, 
hatalmazzatok fel bennünket arra, hogy a magyar prot. 
ifjúság nevében ltüldjünk mi ide egy képviselőt. Mi a buda-
pesti ref. ifjúsági egylet főiskolai tanulói (jogászok, tech-
nikusok, bölcsészet-hallgatók, theológusok) egyesültünk a 
a biblia olvasására, egymás hitének ez által való erős-
bítésére s ennek érezzük is áldó hatását. Igaz, hogy mi 
külmisszióról, nagy eredményekről nem szólhatnánk, de 
a mustármagot elvetettük, — kikelt. Bizonyságot tehet-
nénk róla, hogy mi is vagyunk és akarunk lenni! 

Végül, hogy a mi kis mustármagunk minél előbb 
sudár fába szökkenjék, hogy mi magyarországi protestán-
sok ne hátra, de előre haladhassunk, testvéri bizalommal, 
hazafiúi szeretettel kérünk benneteket, alapítsatok olyan 
egyleteket, vagy ha már van, alakítsátok át olyanná, 
melynek célja az evangéliumnak építés szempontjából való 
tanulmányozása, a melynek tagjai imádkozzanak és dol-
gozzanak, hogy terjedjen hazánkban Isten országa. — 
Mi pusztulunk, veszünk; külföldi prot. testvéreink halad-
nak, erősödnek. Mi hűtlenek lettünk a Szentíráshoz, de ők 
hívek maradtak ! 

Testvéreink! Szeretitek-e hazátokat, egyházatokat! 
Nagygyá s boldoggá akarjátok tenni? Gondoljátok meg, mit 
mondott az U r : »Nálam nélkül semmit sem tehettek*! 

Szíveskedjetek hozzátok intézett baráti őszinte sza-
vainkra válaszolni! 

Választok küldjétek hozzám Budapest, Kálvin-tér 
7. sz. alá. 

Isten áldása szeretett egyházunkra, drága hazánkra. 
Budapest, 1899. nov. hó. 
A budapesti ref. ifjúsági egylet diák osztálya ne-

vében 
Makay Lajos, 

titkár, theol. szenior. 

IRODALOM. 

** A keresztény hittudomány összege az uni 
táriusok szerint. Latin nyelvből fordította Derzsi Károly 
unitárius gimnáziumi tanár. Kiadta az unitárius egyház 
képviselő tanácsa. Kolozsvár, 1894., nyomatott Gámán J, 
örökösénél, nagy 8-ad rétben 412 lap, ára fúzve 3 kor. 
— Ezt a könyvet eredetileg Szentábrahámi L. Mihály 
unitárius püspök írta a mult század közepén (1737—1758J 
latin nyelven (Systema Un. Theol. Christ.) és utódja Agh 
István szintén unitárius püspök rendezte sajtó alá 1786-ban 

de megjelenését, mely 1787-ben történt, ő sem érte meg. 
Magyarra fordítása régi óhajtása az unitárius közönség-
nek, de ez is csak most valósult meg dr. Bedö Albert 
nyug. államtitkár, egyháztanácsos áldozatkészségéből, a 
ki erre a célra 500 frtot ajánlott föl. — A fordítás, 
melyet Derzsi Károly tordai gimn. tanár végzett és Albert 
János tordai nyugalmazott lelkész revideált, magyaros, 
erőteljes, folyékony, s hiszszük, hogy hű is. — Magának 
a műnek irodalmi becséről Ferenc József unitárius püs-
pök az Előszóban a következőleg nyilatkozik: »Nem szük-
ség mondanunk, hogy e mű megbirálásánál arra az állás-
pontra kell helyezkednünk, a melyen másfélszáz év előtt 
az összes theologiai tudományok állottak és a melyre az 
unitáriusok hittani rendszere is fektethető volt; hogy a 
szentírásnak mint minden más irodalmi műnek az újabb 
időben bírálat alá vételével a biblia ihletéséről, Krisztus 
születéséről, istenségéről, imádásáról, csodatételeiről, an-
gyalokról és ördögökről s más ezekhez hasonló hitbeli 
kérdésekről e műben is fentartott hittani tételek részben 
már túlélték magokat és ehhez képest azok többé nem 
tekinthetők az unitáriusok hittudományi mai rendszerével 
azonosoknak, e mű becsét egyáltalán nem csökkentik. 
Ellenkezőleg tiszteletet érdemel és bámulásra méltó az a 
bölcseimi fölfogás, melylyel a mű írója ezeket a legké-
nyesebb hittételeket is úgy magyarázza és világítja meg, 
hogy azokon már átcsillámlik a mai unitárius felfogás is. 
Mert valóban csak olvasni kell tudni e müvet s csak el 
kell mélyedni annak fejtegetéseibe s lényegében ugyanazt 
az unitárius vallást találjuk meg benne, a melyet hiszünk 
és vallunk ma is*. — Magunk részéről a mű értékelésébe 
nem bocsátkozunk bele. Az unitárizmusnak sem a régi, 
sem a jelenkori hitvilága nem a mi világunk. De a mint 
már többször tettük, most is elismeréssel emeljük ki e 
maroknyi felekezet példás áldozatkészségét és munkássá-
gát az egyházi irodalom terén, s a jelen esetben is szinte 
pirulva említjük föl, hogy míg nekik a Szentábrahámi L. 
Mihály müvének kiadására is találkozik Maecenásuk, addig 
mi reformátusok a Kálvin világhírű Institúciójának magyar 
kiadásába se mertünk még belefogni. Bizony bizony nagy 
szegénysége ez a mi hitünknek! (F.) 

** Uni tár ius Kis Tükör, vagyis az unitárius egy-
ház története, hiteivei, egyházalkotmánya és szertartásai-
nak rövid foglalatja. Irta Ferenc József unitárius püspök. 
Harmadik átdolgozott kiadás. Kolozsvár. 1900. Stein János 
kiadása, 197 lap, ára 80 kr. — E müvecske megírására 
az bírta az illustris szerzőt, hogy az unitárizmus iránt 
érdeklődőknek oly vezérfonalat adjon, a melyből az uni-
tárius egyház történetét, hitelveit, szervezetét és szertar-
tásait rövidbe foglalva megismerhetik. Ennek a célnak a 
könyv meg is felel. Szerkezetében ép úgy, mint irályában 
tiszta, világos, könnyen áttekinthető. Legterjedelmesebb a 
történeti rész (1—146. lap), mely részletesen elbeszéli az 
unitárizmus hazai és külföldi történetét. Ebben az a jel-
lemző, hogy nemcsak az egyházilag szervezett unitáriz-
must öleli fel, hanem a liberális theologiai és egyházi 
irányokat is az unitáriusok javára foglalja le; sokszor 
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túlmerész mondások kíséretében. Pl. az őskeresztyénségről 
szóltában ezt í r j a : »a három első század annyira magán 
viseli az unitárius vallás jellegét, hogy azokat méltán 
unitárius századoknak lehetne nevezni« (11.) ; vagy: »a 
ker. vallás legelső okmányai, az evangéliumok (csakhogy 
nem az evangéliumok, hanem a Pál levelei, a ker. vallás 
legelső okmányai. Szerk.) s ezekben főleg az Úr Jézus 
Krisztus beszédei világosan és félreérthetetlenül az egy-
személyi! Istent tanítják, a mi az unitárius vallásnak is 
alaptétele* (1. 1.) »A jelen század egyházi liberalizmusa 
mondhatni, egyjelentőségü az unitárizmussaU (131. 1.) 
Ez alapon Strauszt, Renant, ifj. Coquerelt, Revillet, Lang 
Henriket stb. az unitáriusok számára foglalja le. A II. 
rész a hittant, a III. rész az egyházalkotmányt, a IV-dik 
az egyházi szertartásokat ismerteti. — A ki az unitárius 
egyházról tájékozást akar szerezni, az ebben a »Kis 
Tükör«-ben megtalálja a legszükségesebb tudnivalókat. 
Ezekből a tudnivalókból azonban ki van zárva a szenthárom-
ság, az eredendő bün, az elégtétel., f sákramentumok kegye-
lemábrázoló és pecsétlő ereje és a szentírás, mint Isten-
igéje, mivel az unitáriusok a Bibliából csak azt fogadják 
el, a mi a józan észszel és lelkiismerettel megegyezik. (F.) 

** Vámosi P a p Istvánnak Vári Szabó Sámuel által 
1879-ben második kiadásban közzétett becses káté-magya-
rázataiból (»A keresztyén vallás protestáns szempontból*) 
néhány példány birtokomba jutván, azt az eredeti bolti 
ár (2 frt) negyedrészéért, vagyis egy koronáért, még a 
készlet fart, megküldöm. Tiszaföldvár, 1899. december 4. 
Zoványi Jenő, ev. ref. lelkész. 

'** A »Téli Újság*, magyar kálvinista népünk e 
kedvelt olvasmánya, a »Vallásos iratokat terjesztő tár-
sulat* kiadásában újra megjelent Az idei évfolyammal 
ez a kedves és tiszta vallásos szellemű lapocska immár 
21-ik évfolyamába lépett. Szerkesztője újra a régi, kipró-
bált erejű Budai János berek-böszörményi ref. lelkész. 
Hogy e lap a jó úton halad s megtalálja az utat olvasni 
szerető kálvinista népünk szivéhez, annak legfényesebb 
bizonyítéka az, hogy a mult télen több mint 25,000 elő-
fizetője volt. A lap célja: hasznos olvasmányaival gyara-
pítani népünket az ismeretben, erősíteni a bitben, egyház-
hoz való ragaszkodásban és a keresztyén élet és sze-
retetet munkáiban. — A mint az előfizetési felhívás is 
mondja, mindezekre ma igen nagy szükség van ; mert a 
megváltozott viszonyok közt egyházunk nagy megpróbál-
tatásoknak van kitéve. »Apáink hite sok helyen csak 
szunnyadoz ma már, úgy hogy ébresztőre van szükség, 
hogy a mi vitézkedésünk fegyvereit felöltvén, álljunk ellene 
a gonosznak s a magyar protestáns egyházat dicső múltjá-
hoz méltóvá tegyük*. — Valóban így van, s épen azért 
mi sem tudjuk eléggé kérni mindazokat, a kik híveink 
lelki gondozására hivattak, hogy munkájokat e jó lapocska 
felkarolásával és terjesztésével segíteni siessenek. A lap-
nak, mely december, január és február hónapokban, 
minden szerdán jelenik meg, oly csekély az előfizetési ára, 
hogy annak megrendelése még a legszegényebb emberre 
nézve sem lehet terhes. A lap előfizetési íii'tA Li barom 

hónapra, ha legalább 10 példány egy csomagban külde" 
tik 26 kr ; kevesebb számú példányoknál azonban, példá-
nyonként még 13 kr. postaköltség fizetendő. Tíz, egy 
csomóban küldhető példány után egy, 20 példány után 3, 
50 után lOt 100 után 25 ingyen példányt ad a kiadó-
társulat. Az előfizetési pénzek Homyánszky Viktor könyv-
kiadó hivatalához (Budapest. Akadémia bérháza) küldendők. 
Az első számból, kívánatra tetszés szerinti mennyiséget 
bérmentesen és ingyen küld Hornyánszky Viktor. 

** K e r e s z t y é n Evangye l i s ta . Ez lesz a címe a 
jövőre Szalay József nagybecskereki lelkész »Keresztyén« 
c. vallásos néplapjának. A > Keresztyén Evangyelista« ha-
vonként kétszer és két akkora tartalommal jelenik meg, 
mint a »Kereszt vén*. Szerkesztői Szalay József n.-becs-
kereki és Kecskeméthy Ferenc békési lelkészek lesznek. 
Egyházi beszédeket, bibliamagyarázatot, vallásos költemé-
nyeket, lapszemlét, tudományok népszerűsítését, könyv-
ismertetéseket és hazai, külföldi híreket fog közölni. Ara 
egész évre 2 korona lesz, mely a szerkesztőkhöz küldendő. 

E G Y H Á Z . 

Budapesti ref. egyházunk tanácsa í. hó 2-án 
Hegedűs Sándor keresk. miniszter főgondnok és Papp 
Károly lelkész elnöklete alatt ülést tartott, melyben bejelen-
tetett, hogy Antal Miklósné úrnő szép ezüst úrasztali 
kelyhet ajándékozott az egyháznak, mit a presbitérium 
köszönettel vett tudomásul. Az adókivető bizottság a fő-
város kilenc kerületéből beérkezett kimutatások alapján 
befejezte a jövő évi adókivetést, melynek rendén több 
"Helyesbítést és több új egyháztagnak egyházi adó alá voná-
sátjavasoija, a mit az egyháztanács tudomásul vett és a 
kivetés elleni felszólalásra határidőül december hó 15-ét 
tűzte ki. — A számvizsgáló bizottság. mely Thuróczy 
Adolf fővámigazgató elnöklete alatt működött, megtette 
jelentését az 1898. évről. A szorosan vett egyházi kiadá-
sok 54 ezer. a főgimnáziumi kiadások 44 ezer frtra emel-
kedtek ; a két cimnél együttvéve 3335 frt 68 kr a 
túlkiadás, mely azonban nagy részben kezelési deficit. A 
valóságos deficit onnan származik, hogy az egyháztagok 
nem fizetik pontosan az egyházi adót s az egész egyházi 
adó a 40 ezer lélek után összesen csak 9500 frt volt. 
Az egyház jövedelme között 1.325 frt a perselypénz, 
21,109 frt a főgimn. tandíj, 9500 frt a Kálvintéri ház 
jövedelme, 4568 frt a Balassa-alapítvány jövedelme stb. 
stb. Az egyháztanács a pénzkezelést rendben találta, a 
pénzkezelőknek a fölmentvényt megadta és a számvizsgá-
lóknak köszönetet szavazott. — A kőbányai templomépítés 
ügyében az építési bizottság jelentése alapján elhatározta 
az egyháztanács, hogy Szabó János építésznek a még 
hátralevő és csak július 1-én esedékes 8400 frt munka-
díjból szívességből 3600 frtot előre kifizet, mivel a munka 
már jól előre haladott. — Végül Steiger Gyula tanácsos 
indítványára határozatba ment, hogy lehetőleg már a 
jövő évi költségvetéssel egyidejűleg az egyház ingatlanai, 



ról kimerítő vagyon és teherleltár készíttessék; Kovács Sebes-
tyén Endre javaslatára kimondatott, hogy ezután a pres-
biteri gyűlési meghívókon a tárgysorozat közöltessék s 
végül Hegedűs Sándor főgondnok indítványára elhatároz-
tatott, hogy a főgimnázium igazgatója a presbitérium üléseire 
mindig meghívandó. (F.) 

Templomavatás . A dengelegi evang. gyülekezet a 
mult hónapban avatta fel nagy lelki örömmel díszesen 
renovált templomát. A felavató ünnepélyen közreműköd-
tek Wladár Miksa nógrádi főesperes, Mihálovics Samu 
béri és Wallentinyi Samu helybeli lelkészek. A kis gyüle-
kezet, mely csak nem régen lett anyaegyházzá, a leg-
nagyobb buzgalommal hordta össze a renoválás költségeit; 
az e végre kivetett tetemes adó mind az utolsó krajcárig 
befolyt; a gyülekezet hajadonai pedig minden külön fel-
szólítás nélkül egy értékes oltár és szószék-terítővel járul-
tak hozzá az Úr hajlékának ékesítéséhez. 

Az ú j t e s t a m e n t u m revíziója a debreceni meg-
állapodás szerint folyamatban van. A debreceni értekez-
letből felkért revizorok mindannyian elvállalták a rájok 
bízott munkarészt, kivéve Bancsó Antal soproni theolo-
giai tanárt, a ki a megbízás alól magát fölmentetni kérte. 
A revízió elnöksége a Bancsónak kiosztott bibliarész 
revideálására Dicsőfi József debreceni lelkészt kérte föl 
és nyerte meg, a ki különben is tagja a superrevideáló 
bizottságnak és az ótestamentum revideálásában is részt 
vett. Isten áldása legyen a szent munkán! 

A pozsonyvidéki evang. lelkészi értekezlet leg-
utóbbi gyűlésén Hollerung Károly esperes a belmisszióról 
értekezett s ennek hatása alatt elhatározta az értekezlet, 
hogy a közjó és az üdvös eszmék általános érvényesülése 
érdekében, minden közérdekű ügyben történt megállapo-
dását közölni fogja a kerületbeli egyházmegyékkel. Ugyan-
csak elhatározták, hogy a gyűlések lefolyásáról rendesen 
értesítést fognak közzétenni az Evangélikus Egyház és 
Iskolában. — A diakonissza-ügy fejlesztése érdekében 
óhajtandónak tartja az értekezlet, hogy a pozsonyi dia-
konissza-képző intézet álljon nyitva évenként pár hétig 
az egyes gyülekezetek számára, a mikor a gyülekezetek 
vállalkozó tagjai megismerkedhetnének abban a beteg-
ápolással és a szegény-gondozás módszerével- — A ma-
gyarhoni evang. egyház történetének megírását előkészí-
tendő, felhivandóknak tartja a lelkészeket arra, hogy igye-
kezzenek a gyülekezeteik történetére vonatkozó adatokat 
összegyűjteni. — Az értekezlet végül a tisztújítást ejtette 
meg. Elnök lett Trsztyénszky Ferenc esperes és theol. 
tanár; — alelnök Hollerung Károly esperes, jegyzők Schön-
wieszner Kálmán és Raffay Sándor, levéltárnok Kovács 
Sándor. 

A római katholikus autonómiai kongresszus 
összehivása . A róm. kath. püspöki kar tagjai közt leg-
utóbb tárgyalások folytak az autunómiai kongresszus 
összehivása tárgyában. Az volt a terv, hogy a kongresz-
szust még a folyó év végén összehívják, de a kongresz-
szusi tagok egyéb elfoglaltatása ezt lehetetlenné tette. így 
tehát majd csak a delegációk bevégzése után fog a kon-

gresszus összehivatni. Addig alkalmuk lesz a tagoknak 
a 27 es bizottság kisebbségének külön véleményét is 
tanulmányozni. Úgy vélekednek, hogy a január hóban 
újból megnyitandó kongresszus egy-két hét alatt végleg 
megállapítja az önkormányzat szervezeti szabályzatát, 
mire az legfőbb jóváhagyás céljából a kultuszminisztérium 
útján a király ő felségéhez föl lesz terjeszthető. 

A kegyúr i v iszonyok rendezése. A központi r. 
katholikus kongrua-bizottság szaosztályainak folyamatban 
lévő tárgyalásai alatt a felülvizsgálatra beterjesztett lel-
készi jövedelmi bevallások bírálása közben kitűnt, hogy 
a kegyúri jogok s kötelezettségek gyakorlása körül igen 
sok eltérés mutatkozik Magyarország huszonnégy r. kath. 
egyházmegyéjében. Ennek következtében megesett azután, 
hogy a közigazgatási hatóságok, melyeknek elbírálása alá 
tartoznak a kegyúri viszonyból származó vitás ügyek, a 
különböző vidékek szerint egymásnak ellentmondó dönté-
seket hoztak, melyeket a legfőbb fórum sem tudott min-
dig kiegyenlíteni. Ehhez járul, hogy a változott birtokvi-
szonyok következtében a kegyúri szolgáltatások körül 
mind nagyobb nehézségek merülnek föl, melyek épen a 
legszűkebb ellátású lelkészek jövedelmének megállapítását 
és biztosítását akadályozzák meg. Mindezek a tekintetek 
arra indították a kongrua-bizottság elnökét s központi 
előadóját, hogy a kegyúri viszonyok szabályozására 
a fölhalmozódott adatokat egybegyűjtsék, melyek alap-
ján az előadó minden idevágó körülményre kiterjedő 
tanulmányt készített elő, mely alapul fog szolgálni amaz 
előterjesztéshez, melyet a kongrua bizottság a kultuszmi-
niszterhez intézni fog, hogy az 5317 mindkét szertartású 
r. katholikus plébánia kegyúri vonatkozású ügyeinek egy-
öntetű rendezésére a bel- s igazságügyi minisztériumok-
kal egyetértve, egységes szabályrendeletet bocsásson ki, 
mely hivatva lesz arra, hogy a kegyúri szolgáltatások 
körül elburjánzott bizonytalanságnak véget vessen. 

A szarvas i evang. egyházban, mint már említet-
tük, meghasonlásra szolgáltatott alkalmat az a kérdés, 
hogy az istentiszteletek nyelve magyar legyen-e vagy 
tót? A tót párt felülkerekedett s olyan határozatot hozott, 
a mely papiroson megengedte ugyan a magyar nyelvű 
istentiszteletek tartását, de a gyakorlatban mégis lehetet-
lenné tette, a mennyiben oly időpontot jelölt ki azoknak, 
a mikor a hívek épen nem mehettek volna el az isten-
tiszteletekre. A magyar párt megfelebbezte a határozatot 
s végre, a békésmegyei esperesség Tót-Komlóson tartott 
közgyűlésén elintézte a nyelvi konfliktust. A gyűlés ugyanis, 
a melyen Ilaviár Dániel és Veress József elnökölt, úgy 
döntött, hogy hetenkint fölváltva tartsanak magyar és 
tót nyelvű istentiszteletet és pedig először magyar nyelvűt 
azután tót nyelvűt. 

A nagybári-i ref. leányegyház öröme. Mult hó 
26-án avatta fel a felső-zemplémi egyházmegyébe kebe-
lezett bári-i kis leányegyház renovált és új, kőtoronynyal 
diszesített templomát. E templom renováció örvendetes 
bizonyságot tesz a felöl, hogy kálvinista magyar népünk-
ben nem holt még ki mindenütt az ősök alkotó szelleme. 
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A kis leányegyház, a melynek több év óta még tanítója 
sincs, egyik nem régen tartott egyházmegyei gyűlésen en-
gedélyt nyert arra, hogy régi, elkorhadt fatornyát új 
fatoronynyal cserélhesse ki, — a mire az engedélyt meg 
is nyerté. A Lélek ereje azonban azt mivelte a hívekben, 
hogy a fatorony helyett díszes kőtornyot építettek, sőt 
magát a templomot is magasabbra emelték és belől csi-
nosan kifesttették. Hogy ezt megtehették, abban érdeme 
van a földesúrnak, gróf Vay Tihamérnak, ki ingyen épí-
tési anyagot adott; az amerikai hitsorsosoknak, a kik 
e célra csaknem 500 frtot gyűjtöttek magok között; de 
legnagyobb érdemük van magoknak a híveknek, a kik 
közül mindegyik kivette a maga részét a munkából, ré-
szint pénzadományok, részint természetben való szolgál-
mányok, részint pedig a templom belső berendezése által. 
— A felavatást, a közeli falvak kálvinista népének jelen-
létében Sárkány Imre esperes, Szuhay Benedek egyház-
megyei aljegyző, Ujj István ladmóci, Kozma Gedeon 
szőllőskei és Sztankovics Lajos, az anyaegyház lelkésze 
végezték. Az ünneplő közönség, a melyben jelen volt 
Matolay Etele alispán és Barthos járási főszolgabíró is, 
oly nagy volt, hogy nem is fért be a templomba s ezért 
a künn maradt népnek a templom előtt Sztankovics 
Lajos tartott külön prédikációt. — Kívánjuk, hogy a kis 
lelkes gyülekezet találja meg megújított templomában 
nyugodalmát s boldogságát s hogy tartsa meg megbizo-
nyított lelkesedését, a mely vigye nyereségről nyereségre. 

I S K O L A . 

Budapesti református főgimnáziumunkra vo-
natkozólag az egyháztanács üléséről közölt tudósítás kere-
tében Lapunk mult (49.) számában oly rövid tudósítás 
jelent meg, melynek egyes kifejezései a viszonyokkal 
kevésbé ismerősök előtt könnyen félreértésre szolgáltathat-
nak alkalmat. Az érdekeltek megkeresésére készséggel 
adunk helyet a tudósítás következő kibővítésének. Az 
egyháztanács az igazgató-tanács elnökének azon intéz-
kedését, hogy Baráth Ferenc tanárt későn bejelentett 
betegsége miatt (miről az egyháztanács is sajnálattal 
értesült) utólagos jóváhagyás reményében ideiglenesen 
szabadságolni volt kénytelen, jóváhagyó tudomásul vette 
és Baráth F. tanárnak most beterjesztett kérvénye alap-
ján 1900. január l- ig szabadságot adott s egész javadalma-
zását engedélyezte. Hasonlóképen sajnálattal vette tudo-
másul az egyháztanács dr. Rupp Kornél tanárnak sűlyos 
betegségét, a mely miatt Rupp csak heti 9 órán taníthat. 
A tanórák cserélése, illetőleg új beosztása Baráth F.-nek 
későn bejelentett betegsége miatt az iskolai év első hónap-
jában történt s néhány tanórának évközben való meg-
változtatása azért volt szükséges, mert november folya-
mában öt tanár betegség miatt nem taníthatott, de azért 
az igazgatónak és a többi tanárnak dicséretes buzgósá-
gából minden osztályban volt helyettesítés és a tanítás 
egy tárgyban sem szünetelt. A főgimnáziumi felügyelet 

újjászervezése már régebbi terv s most csak felújíttatott 
e régi szándék megvalósítása. 

Az o r s z á g o s k ö z o k t a t á s i t a n á c s állandó bizott-
sága Beöthy Zsolt elnöklésével ülést tartott és két hónapi 
tárgyalás után befejezte a tanító- és t'inítónö-intézeteh 
tantervének revízióját. A revideált tantervjavaslat szerint 
a heti órák összege 32. — Ugyané gyűlésen foglalkozott 
a bizottság a népiskolai helyesírás szabályozásának kér-
désével is. Simonyi Zsigmondnak erre a célra készített 
munkálatáról a tanulmányozás után teszjelentést a bizottság. 

A n é p i s k o l a i s z e m l é l t e t ő képek ügye halad a 
megvalósulás felé. Az október 16-iki tanácskozás által 
elfogadott s Halász Ferenc osztálytanácsos előadói javas-
latában kifejezésre jutott elvek alapján a miniszter már 
megkérdezte a legkiválóbb történettudósainkat, archeoló-
gusainkat és irodalomtörténészeinket, a kiknek a vélemé-
nyét egy szűkebb bizottság elé viszik, mely aztán javas-
latait egyenesen a miniszternek terjeszi be. A külföldi 
népiskolai szemléltető képekből lehetőleg teljes kiállítást 
rendeztet a miniszter február hóban s így a népiskolai 
szemléltető képek a IV—VI. osztályok számára már a 
jövő iskolai évre el is készülhetnek. 

Népi sko la i könyvtárak . Könyvtárdíj címén, isko-
láink eddig 25 krt szedtek, de a befolyó összeget egyéb 
iskolai célokra fordították. Wlassies miniszter most elha-
tározta, hogy a könyvtárdíj cimen beszedett 25 krajcáro-
kat ezentúl kizárólag könyvtári célokra fogja fordíttatni. 
Eléggé jelentékeny összeg ez, mert csak az állatni isko-
láknál 40—50 ezer forintra rúg évenkint. Ily módon or-
szágszerte szervezhetők lesznek a népiskolai könyvtárak. 
Ebben az ügyben a minisztériumban legközelebb szakta-
nácskozást fognak tartani. 

F e l e k e z e t n é l k ü l i gyermekek . Érdekes esettel fog 
foglalkozni Budapest közoktatási bizottsága. Egy előljáró 
jelentette be, hogy a kerületébe tartozó elemi iskolában 
négy gyermek van, kiknek szülei egyenesen megtagadták, 
hogy gyermeküket bármely felekezet hitoktatásában része-
sítsék. A gyermekek egyike baptista, a többinek szülei 
részben római katholikus, részben protestáns szülőktől 
származnak. A közoktatási ügyosztály a felekezetnélküli 
gyermekek ügyében a törvény álláspontjára helyezkedik. 
Az 1895. évi törvény nem ismer felekezetnélküli gyerme-
ket. A gyermekek szüleik akarata ellenére is, kényszerít-
hetők annak a hittannak az oktatására, a mely felekezetben 
a szülőket keresztelték s ha a szülők ellentállanak, bün-
tetésben részesülnek. 

A budapes t i i sko laadó . A főváros, hogy a nagy 
iskolai költségeket fedezhesse, elhatározta, hogy államadó 
után 5% iskolaadót vet ki. A napokban érkezett le ez 
ügyben a belügyminiszter leirata, a mely a városházán 
nagy meglepetést okozott, a mennyiben a belügyminiszter 
az új adókivetést nem hagyta helybe. A miniszter nem 
az adó kivetése ellen tesz kifogást, mert ezt a jogot tör-
vény biztosítja a városnak, hanem a közgyűlés ama föl-
tétele ellen, hogy az iskolaadót Budapest minden polgára 
fizesse. A miniszter azt állítja a leiratában, hogy az 



iskolaadó is csak községi adó, tehát azok, a kiket a tör-
vény a községi adó fizetése alól fölment, nem fizetnek 
iskolaadót sem. 

E g y e t e m i m a g á n t a n á r o k . Mint a debreceni Prot. 
Lapban olvassuk, dr. Bartha Béla és dr. Kérészy Zoltán 
a debreceni főiskola jogakadémiájának tanárai nov. 24-én 
szerezték meg Kolozsvárit, az ottani egyetem jogtudo-
mányi karánál az egyetemi magántanári képesítést, Bartha 
Béla a magyar pénzügyi jogból, Kérészy Zoltán pedig 
a magyar alkotmány- és jogtörténetből tettek, — miután 
idevágó dolgozataikat már előbb elfogadták — a legszebb 
sikerrel szóbeli vizsgálatot. A képesítést dr. Bartha Béla 
egyhangü kitüntetéssel, dr Kérészy Zoltán jegyzőkönyvileg 
kiemelt egyhangúsággal nyerte. A próbaelőadásokat elenged-
ték nekik. A szép eredményhez a legszívesebben gratulá-
lunk mi is. 

A t o r n a t a n í t á s reformja. Wlassics Gyula vallás-
és közoktatási miniszter elhatározta, hogy a testi nevelésre 
s annak ápolására nézve tantervet készíttet. A miniszter 
az országos tervezet elkészítésével dr. Ottó József, Kemény 
Ferenc és Porzsolt Jenő tanárokat bízta meg, a kik a 
tervezetet már elkészítették s azt a közoktatásügyi tanács 
december elsején veszi tárgyalás alá. A tervezet szabadabb 
szellemben van kidolgozva mint a régi, s felkarolja a 
szabadban való testmozgás és gyakorlat minden ágát. A 
bizottság tervezetét az orsz. tanács valószínűleg egészében 
változatlanul elfogadja. 

I smét lő iskola. A főváros leányismétlő iskolákat 
akart fölállítani azoknak a leányoknak, a kik az elemi 
iskolát elvégezték, de polgári iskolaba nem akarnak járni. 
A kultuszminiszter azonban a főváros erre vonatkozó 
határozatát nem hagyta jóvá s azt kívánta, hogy az 
ismétlő iskolába minden iskolaköteles leányt vegyenek 
föl. A fővárosi iskolaügyi bizottság ennek ellenében elhatá-
rozta, hogy javasolni fogja a városnak, hogy ragaszkod-
jék eredeti álláspontjához, mert semmi értelme nincsen 
annak, hogy az ismétlő iskolában az ABC-ét tanítsák. 
A népiskolában minden iskolaköteles kap helyet s az 
ismétlő iskolában olyan tantárgyat tanítsanak, a melyek-
nek a növendékek az életben hasznát vehetik. 

Néni v a g y N a g y s á d ? Annak idején megemlítet-
tük azt a nagy háborúságot, mely a szolnoki felsőbb 
leányiskolái tanítónők és a vármegyei közigazgatási bizott-
ság közt tört ki a fölött a kérdés fölött, hogy a tanító-
nőket a tanuló leányok Nagysád vagy Néni megszólítás-
sal illessék-e. A községi iskolaszék a rendtartási szabá-
lyokba foglalta, hogy Nagysád a kötelező megszólítás; 
de a közigazgatási bizottság útját vágta e címezésnek, s 
eltörölvén a Nagysád címezést, azt határozta, hogy a 
jövőben minden tanítónő Néni legyen. A határozatot végső 
döntés végett a minisztériumhoz fölebbezték. A miniszter 
most döntött ebben a fontos (?) kérdésben, s elvi jelen-
tőségű döntése a következő: Jász- Nagy-líun-Szolnok vár-
megye közigazgatási bizottságának. Cimnek ez évi augusz-
tus hónap 27-én 2029. szám alatt hozott határozatát, 
melylyel a szolnoki községi polgári iskolai tanítónőknek 

a növendékek által való címzését szabályozza, hatályon 
kivül helyezem azzal, hogy a címzések általában nem 
valók rendtartási szabályzatokba. Erről címet ez évi szep-
tember hó 26-án 2621. szám alatt kelt jelentésére további 
eljárás végett értesítem. — A megokolás kifejti, hogy 
ilyen különös dologban való döntést még alig kivánt valaki. 
Címzés kérdést, pusztán társadalmi kérdést, kormányzati 
intézkedés tárgyává tenni képtelenség. Országos szabá-
lyozása a címzéseknek nevetség tárgyává tenné az isko-
lát. De sem pedagógiai, sem egyéb tekintetek nem teszik 
kívánatossá az egyöntetű szabályozást. Teljesen lényeg-
telen dolog az, hogy a növendékek a használatban levő 
megszólítások közül melyiket használják. Megtiltani csak 
azt a címzést lehet, a mely vagy túlságosan nagy és a 
tanítónőt meg nem illeti, vagy pedig, a mely nevetséges 
benyomást tesz. Olyan cimzés, a mely a szokásos tár-
sadalmi és a tanítót megillető fokkal nem ellenkezik, el 
nem tiltható. — Ez a Salamoni ítélet, a mely újra meg-
nyitja a küzdő teret a nagysád és a néni párt előtt. 

Ev. ref. theologiai akadémiáink hallgatóinak 
l é t s z á m a az az 1899—1900-ik iskolai év első felé-
ben a következő : 

I-ső 
éves 

Il-od 
éves 

Ill-ad 
éves 

IV-ed 
éves 

Összesen 

Budapest. . . 18 11 10 9 43 
Debrecen. . . 19 21 8 15 63 
Kolozsvár. . . 18 11 9 b 41 
Pápa . . . . 15 4 6 4 29 
Sárospatak . . 25 13 10 10 58 
Összesen . . . 90 G0 43 41 234 

Amint e számok igazolják, örvendetes emelkedés állott 
be a lelkészi pályára jelentkezésben s remélhető, legalább 
a budapesti és a sárospataki akadémiákon történt beira-
tások alapján egyúttal az is, hogy a minőségben is emel-
kedtünk. 

A f iume i n é p i s k o l á k új o lvasókönyve . A fiumei 
községi népiskolákban eddig olyan olasz olvasókönyvet 
használtak, a melynek címlapján hatalmas kétfejű sas 
ékeskedett a következő fölirással: Letture per le scuole 
popolari austriache (Olvasóköny az osztrák népiskolák 
számára.) A címlapnak megfelelt az olvasmányok szelleme 
is. A 11. osztályos olvasókönyv az osztrák néphimnusszal 
végződik. A III. osztályos olvasókönyvből Triesztről nyolc 
oldalas olvasmányt olvasgattak heteken át. S hogy Bécs-
nek is kedveskedjenek, egy érzékeny temetésről szóló 
jelenetet Bécsben szerepeltettek. Még a hozzáértő szak-
ember sem tudja elképzelni, hogy ilyen olvasókönyvet 
miképen tudtak összeegyeztetni a fönnálló tanítási tervvel 
Ezt a tűrhetetlen, Triesztből élősködő iskola-könyvrendszert 
megdöntötte most Wlassics miniszter. Négy fiumei tanítót 
szólított föl a könyvírásra. Cappeluri G., Fonda A., Pezelj 
Cl. és Smoguina Lipót a négy szerző, a ki aránylag 



rövid idő alatt olyan hazafias irányú olasz olvasókönyvet 
írt, a mely kiállja a versenyt bármely más magyar nyelvű 
olvasókönyvvel. A miniszter az állami kiadásban megje-
lent olvasókönyv-sorozatot már átadta a közhasználatnak. 

A n a g y v á r a d i ref. t an í tónőképezde ügyében 
Ritoók. Zsigmond javaslatot nyújtott be a bihari egyház-
megye közgyűléséhez, a melyben azt kívánja. hogy a nagy-
váradi ref. leánynevelő intézet internátusa bővíttessék ki 
egy tanítónő-képezdével. A javaslat szépen indokolja ezt 
a kívánságot egyfelől a mai tanítóhiánynyal, más felől 
pedig azzal, hogy az állami, vagy a róm. kath. tanítónő-
képezdékből kikerült tanítónőkből hiányzik az igazi refor-
mátus vallásos szellem. A javaslat a tanítónő-képezdét a 
szalontai és az érmelléki egyházmegyék támogatásával 
óhajtja megvalósítani. — A bihari egyházmegye elfogadta 
az indítványt, úgyszintén a szalontai és az érmelléki 
egyházmegyék is, s mindhárman bizottságot küldtek ki a 
terv megvalósítása felett teendő közös tanácskozásra. — 
A terv igen üdvös, igen szükséges; épen azért a legme-
legebben óhajtjuk, hogy minél előbb valósulást is nyerjen. 

EGYESÜLET. 
A N a g y p é n t e k i r e f o r m á t u s t á r s a s á g szép házat 

építtet a társaság kamara-erdői telkén Buda-Eörs közelé-
ben. Ebben a házban, a mely legközelebb elkészül, gyer-
mek-nevelő otthont rendez be az egyesület. A szép két-
emeletes épületet, a melynek költségeihez a tőváros 
tizenötezer forinttal járult hozzá, Erzsébet királyné nevé-
ről nevezték el. A főépületben lesz a gyermek-otthon, 
míg a melléképület a betegszobák és a cselédség egy 
részének ad helyet. Az épületek a jövő év őszére készül-
nek el teljesen s a társaság reméli, hogy a jószívű ada-
kozók, a kormány, a székesfőváros s a megyék segítségével 
be is rendezheti azokat, hogy 50—60 fiú- s leánygyer-
meknek adjon bennök helyet. A ház körül kert, szőlő 
és gyümölcsös lesz, a melynek ültetését már elkezdték. 
A kik ez emberbaráti célok megvalósítására törekvő egye 
sületet adományaikkal támogatni akarják, Takách László 
ügyvivő gondnoknál (II. Margitpart 45.) kaphatnak föl-
világosítást. 

A budapesti ev. ref. theologusok önképző-köre 
látva a kor materiaiisztikus irányát, s érezve azt, hogy 
ennek az elfojtására mindeddig nagyon kevés történt, 
— hogy a theológusokat ez úton is előkészítse a pályára, 
melyen a munka, cél és hivatás vallásos szellemben olvad-
nak össze, szem előti tartva a bibliát: vallásos szellem-
ben folytatja működését. Tagjaiban új munkakedv éledt; 
a kor iránya ellen való küzdelemhez akarata erősbült. 
Bizonyítja ezt mult gyűlésének programmja, mely a követ-
kező : Közének: 37. dicséret 1., verse. Imát mondott Nagy 
Vince II. é. th. Szónokolt Szigethy József I. é. th. Szabad 
előadást tartott Mészáros J. III. é. th., »a Prédikátor mint 
műalkotó« címen. Ezt követte Forgács Gyula III. és Me-
gy ercsy Béla II. é. th, bibliamagyarázata a LXXI. zs. 

17—20. verseiről. Majd Nagy Vince szavalt. Végül a 
179. dics. 10. versének eléneklése után Forgács Gyula 
imája zárta be a gyűlést. *— A programmból ki kell 
emelnünk Mészáros János előadását, mely oly lélekemelő 
volt, hogy a kör tagjai lelkesedéssel kérték fel az előadót 
hogy Írásba foglalva, bocsássa közre munkáját, hogy így 
még inkább épülést szerezzenek belőle maguknak. — A 
kör munkálkodásában élénk részt vesz Farkas József tanár 
elnök, tanácsával és útbaigazításával. Ugyancsak a fent 
említett cél elérésére igyekeznek a kör újonan választott 
tisztviselői i s : Mészáros János III. é. th. elnök, Nagy 
Vince II. é. th. titkár, Kájel Endre II. é. th. jegyző, For-
gács Gyula III. é. th. pénztárnok, Nyáry Pál III. é. th. 
könyvtárnok és Kájel István III. é. th. ellenőr. Isten ál-
dása legyen munkálkodásukon! 

A M. P. I. T. é s a debreceni toborzás . A debre-
ceni Prot. Lap, ismertetvén az Emlékkönyv alapján a 
Magy. Prot, írod. Társaság tagsági viszonyait, a követ-
kező megszívlelendő sorokat írja. »E kimutatásból kettő 
tűnik ki. Először, kogy a tagok száma még mindig kevés 
s azok is legnagyobb részben papok és tanárok, vagy 
azok testületei. Elenyésző csekély számmal vannak köz-
tük a világiak. Egyházi közéletünk illusztris neveinek 
hordozói közül is többen nem tagjai a társaságnak. Nomina 
sunt odiosa. Nem is említjük őket névleg, de elvárnánk 
már tőlük, hogy végrevalahára a társaság támogatói közé 
állanának. A második, a mi a névsorból kitűnik, hogy 
ág. ev. testvéreink még nálunk reformátusoknál is kevésbé 
pártolják a társaságot. Abból a szempontból is átnéztük 
a tagok névsorát, hogy vájjon mi eredménye lett a debre-
ceni toborzásnak ? (Hegedűs miniszter szava). Sajnosan 
mondhatjuk, hogy édes-kevés, hogy épen azok nem 
indultak meg, a kikre a társaság gondolt és számított, 
t. i. az egyházi és iskolai funkcionáriusokon kivül álló 
s vollaképen az egyház zömét képező hívek. A névsor 
szerint csak 2 világi egyén iratkozott be újonan Debre-
cenből tagnak. Bajtok kivül 2 papot és 13 tanárt találunk 
az új tagok között. Tehát itt is csak a tanárok érezték 
különösebben azt, hogy nekik kötelességük a társaságot 
nagy céljaiban előmozdítani*. — Valóban így van. A 
debreceni toborzás nem indította meg s nem lelkesítette 
fel épen azokat a köröket, a kikre a társaság gondolt és 
számított. Számottevő és az egyházi közélet terén szereplő 
világiaink, — a tiszántúl sok, jó magabíró gyülekezete 
és papja még mindig távol tartja magát a társaságtól; 
pedig az a kálvinista sokadalom s az a lelkesedés, a mit 
Debrecenben láttunk, más reményekre jogosított bennün-
ket. Mozgatnunk kell azért e dolgot folytonosan, s kérjük 
debreceni tisztelt laptársunkat is, hogy ne hagyja abba 
az agitációt, hanem folytassa tovább, talán megmozdul 
majd a Bethesda tava. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* S z e m é l y i hirek. A pápai ref. egyház meghívás 

útján Kiss József pápai theologiai tanárt, a Dunántúli 
Prot. Lap szerkesztőjét választotta lelkipásztorává, néhai 
Kis Gábor utódjává. Kiss Józsefben nemcsak képzett, 
de igazi hitbuzgó lelkészt nyer a pápai gyülekezet. Öröm-
mel üdvözöljük új állásában! —• Heinlein Emil békés-
csabai segédlelkészt, a lalityi (Bács m.) evang. gyüleke-
zel lelkészévé választotta. 



* A p á l i n k a ellen. A pálinka és az iszákosság 
által okozott társadalmi és erkölcsi romlás kezdi már 
komolyabban felhívni a világi körök figyelmét is. Igv 
Győr város törvényhatósága a napokban gróf Lassberg 
főispán elnöklete alatt tartott közgyűlésén elhatározta, 
hogy Hont-vármegye megkeresése folytán feliratot intéz 
a kormányhoz a pálinkaivás korlátozása t á rgyában; az 
»Esti Ujság« pedig hosszá cikkben, részletesen mutatta 
fel legközelebb azt a megmérhetetlen lelki és testi nyomo-
rúságot, a mit az iszákosság a főváros lakosságának alsó 
rétegeiben okoz. Rokonszenvesen ismerteti a Biberauer 
Tivadar elnöklete alatt csendesen, de áldásosán működő 
Kék kereszt egyesületet, a mely feladatául az iszákos-
ság elleni küzdelmet tűzte ki. Cikkében a többek között 
ezeket mondja: »Ha statisztikai kimutatást állítanánk 
"össze arról, hogy mily pusztulást idéz elő évenkint nálunk 
az alkohol, ijesztő kép tárulna elénk. Nincs oly dögvész 
és nem lehetséges oly háború, mely oly mértékben meg-
tizedelné népünk sorait, mint az iszákosság. Ennek a 
nyavalyának áldozatai ott sínylődnek a kórházakban, ott 
tengődnek a börtönökben és időnek előtte megnépesítik 
a temető hantjait. A betegségek és bűnesetek túlnyomó 
részének az iszákosság szolgáltatja az okát. Ehhez járul az 
erkölcsi érzés tompulása és egész nemzedékek elsatnyulása. 
Az iszákosság megbénítja nemzeti erőnket, a melynek 
teljes kifejtésére pedig oly nagy szükségünk van. A hazá-
nak józan polgárokra van szüksége, ha élni és virulni 
akar«. — Örvendünk rajta, hogy a világi körök és a világi 
sajtó is meglátta végre a nemzetünkben duló eme vesze-
delmet és igyekszik orvoslást keresni ellene. Hát egyházi 
köreink, gyülekezeteink, lelkészeink, mikor fogják észre-
venni s mikor tartják szükségesnek, hogy az evangelium 
erőivel, a keresztyén mértékletességnek az életbe bevitelé-
vel harcra keljenek az iszákosság ördögi szenvedélyével?! 
— Itt említjük meg, hogy a kék kereszt evangeliumi egye-
sület a napokban egy kávémérést nyitott meg a Bajnok-u. 
26. száma alatt, hogy a szegényebb néposztálynak jó, 
tápláló italokat ad jon ; visszatartsa a pálinkás butikoktól 
és a korcsmáktól s a testi táplálék mellett hasznos ol-
vasmányok és tanítások által lelki táptálékban is része-
sítse a hozzá betérőket. 

* A nemet birodalom felekezeti viszonyaira 
érdekes világítást vet a Pieper által kiadott legújabb sta-
tisztikai évkönyv. Ennek adatai szerint feltűnő, hogy 
Poroszországban 1871 óta a római katholikusok erőseb-
ben szaporodtak, mint a protestánsok. A római katholi-
kusok száma 8.2 millióról 10.9 millióra emelkedett, a mi 
33%-nak felel meg, míg a protestánsok száma 16 mil-
lióról 20.2 millióra emelkedett, a mi csak 26.8%- Ennek 
magyarázata, egyéb okokon kivül főként a szabad költöz-
ködési törvény által megengedett ki- és bevándorlásban 
rejlik, a melynek folytán Orosz-Lengyelországból igen sok 
római katholikus vándorolt be az utóbbi 30 év alatt 
Poroszországba ; Poroszországból pedig igen sokan ván-
doroltak ki külföldre. S hogy a protestáns népesség kisebb 
szaporodási percentje valóban nem a vallásos élet lany-

hulásának, vagy épen a pápizmus hódításának tulajdoní-
tandó, — örvendetes bizonyságot tesznek e felől a vegyes 
házasságokból született gyermekek vallásos nevelésére 
és az áttérésekre vonatkozó statisztikai adatok. 1885-ben 
a vegyesházasságból született gyermekek közül evangéli-
kusnak neveltetett 56 % , római katholikusnak 46 % ! 
1890-ben a percentek aránya 55 és 44 volt, — 1895-ben 
pedig 56 és 44, a mi szemmel láthatólag mutatja, hogy 
a protestantizmus e téren való hódítása fokozatosan halad 
előre. Az áttéréseknél is igen nagy a protestantizmus 
nyeresége az egész Német birodalomban, a mennyiben 
a római kath. áttértek száma kilencszer annyi, mint a 
kitért protestánsoké. — Bárcsak ilyen örvendetes sta-
tisztikai adatokat közölhetnénk hazánkat és magyar prot. 
egyházunkat illetőleg is! 

* A s z e n t e k t i s z t e l e t é n e k ér tékes í tése . A Siecle 
nevezetű francia lap egyik újabb számában igen élénken 
mutat rá, hogy ez időszerint miféle vallásos hit uralkodik 
a mindenrendű és rangú franciák kedélyén a r. katho-
licizmus neve alatt. Az iró felhívja az olvasók különös 
figyelmét a Propagateur nevű havi pápás folyóiratra, 
mely Szent József kultuszának terjesztésére alapíttatott. E 
folyó irat minden számának felét a közvetítése által el-
nyert kedvezményeket tanúsító bizonyítványok és hála 
nyilvánítások foglalják el, — úgyszinte a szenthez intézett 
kérések, ajándékokkal támogatva. Az évenként ezrekre 
menő bizonyítványokból Ízelítőül ide iktatunk egy párt: 
»Duval Mária anyja halála után lekötötte magát, hogy 
havonként egy frankot küld Szent Józsefnek, hogy áldást 
adna munkájára. Mióta az Ígéretet tette, háromszor annyit 
ad el mint azelőtt és most 12 frankot küldött hálá-
ból «. Egy ifjú hölgy köszönetet mond a szentnek, mert a 
szentnek mert segítsége folytán »nem kell már férjet keresnie, 
válogathat a k é r ő k b e n E g y pörlekedő atyafi meg »segélyt 
kér, hogy egy zsidó ellen való pőrét megnyerhessem Egy 
kegyes ifjú háláját nyilvánítja a szent iránt, a kinek 
^segélyével megszabadult a katonai szolgálattól*. E kéré-
sek és hálálkodások özönében egyetlen egy sincs, mely 
csak egy kissé emelkedettebb erkölcsiségből vagy szellemi-
ségből eredett volna. Szent Józsefet úgy tekintik, mint 
az önző egyéni érdekek szolgáját. E kultusz erkölcsi érté-
két eléggé jellemzi a Propagateurben közzé tett több oly 
történet, melyek szerint egyesek hálával fizetnek szent 
Józsefnek, mivel kérésük után az útjokban álló egyének 
hirtelen meghaltak. De hát e műveletek pénzügyi része 
épen nem mondható megvetendőnek. Millió meg millió 
frank folyt be már a hiszékenyektől a szerkesztők fene-
ketlen zsebébe. (Cs.) 

* Ábránd és va lóság . A kontinentális sajtót időn-
ként bejárja az a hír, hogy az angol protestánsok töme-
gesen térnek át az egyedül idvezítő pápás egyház kebe-
lébe. Még pedig, mint egy r. katholikus pap állítja, időn-
ként átlag 8000-re megy a kenvertiták száma. Hát ez 
mind igen szép, de az a kérdés igaz-e ? A legújabban 
nyilvánossá tett statisztikai adatok egészen mást beszél-
nek. Mert például 1853-ban minden 1000 házasság közül 



51 r. kath. pap előtt köttetett meg, 1897-ben pedig csak 
41. Ez adatok jelentenek valamit, ha meggondoljuk, hogy 
r. katholikus felfogás szerint, a nem r. katholikus pap 
előtt kötött házasság bűnös együttélés és hogy ép e miatt rit-
kaság számba megy az oly r. katholikus házasság, mely nem 
pap előtt köttetik meg. A valóság az, hogy az angol r. 
katholikusok száma nemcsak aránylag, de absolute véve 
is folyton fogy. Áttérések mindenesetre vannak, — de 
kitérések is vannak ám! És ez űton többet vesztenek, 
mint nyernek. (Cs.) 

* Kelet Indiában, beleértve Burmát és Ceylon 
szigetét is, a protestáns denominációk szövetségre léptek, 
hogy gátat vessenek az anglikán egyházban merészen fel-
lépett rítualizmus, továbbá a terjedő racionalizmus és a 
római egyháznak az államra való illetéktelen befolyása 
elé. A szövetség élén egy 100 tagú bizottság áll. Nagyobb 
helyeken, mint Calcutta, Bombay, Madras és Colombo-
ban helyi bizottságok is alakíttatnak. (Cs.) 

* A lelkiismeretben szabadság Portugalliában 
is kezd valósággá lenni. Az egyházi rendből kilépett 
papokat hazájukból kitiltó, a protestánsokat a hadseregből 
kizáró, a protestáns istentiszteleteket eltiltó rendeletek 
immár csak holt betűk. A protestáns iskolák mindenfelé 
igen látogatottak. A napokban is a kormány által meg-
bízott iskolafelügyelő nyíltan kijelenté, hogy az egész 
országban egy protestáns iskola a legjobb. Sok fiatal 
ember jelentkezik, hogy magát protestáns lelkipásztorrá 
kiképeztesse. A középosztály nagyon érdeklődik az evan-
gélium iránt. Az üldözések megszűntek. Egy nagy befo-
lyású egyéniség kimondotta, hogy Portugalliában senkit 
sem szabad vallásos meggyőződése miatt üldözni. Mind-
azáltal hitfeleinknek folyton résen kell lenniök: mert ha 
a föntebb említett rendeletek vissza nem vonatnak, egy 
napon azt fogják tapasztalni, hogy az ellenségeskedés csak 
szünetel. (Cs.) 

* Franc ia hi tsorsosaink felől örvendetes hírt 
hallunk. Az amúgy is maroknyi francia református egyházat 
szerfölött gyengítette a pártviszály. Majdnem szakadás 
állott be közöttük a liberálisok merev viselkedése folytán 
a mult évi bordeaux-i zsinaton. De a közös veszély, 
mely a r. katb. és az atheisták részéről fenyeget, újra 
összehozta őket. A mult héten Lyonban tartott konferencián 
szerencsésen megegyeztek a különböző pártok. Csaknem 
egyhangúlag egy bizottságot küldöttek ki az utak és módok 
tanulmányozása végett, hogy egyesült erővel egyesítve 
léphessenek föl. (Cs.) 

* A dél -amerikai püspökök római konciliuma 
nagy reményeket keltett a pápás sajtóban. Várakozásuk-
ban alighanem csalódni fognak. Legalább az ereklyékkel 
hazatérő főpapok fogadtatása nem volt valami biztató. 
Közeledésük hirére a kormány hadihajót küldött eléjük, 
hogy a montevideoi kikötőbe való beevezésöket meg-
akadályozza. A kormány ez intézkedése a közönséget 
egy cseppet sem zavarta meg. Egész közönyösen vették a 
hirt. Sőt az élclapok ki is karikaturázták a püspököket. 

Mivel a főpapok vagy kétezer darab, szentektől és mar-
tyroktól származó csontot vittek haza, — a legolvasottabb 
élclap a püspököket úgy örökítette meg, hogy egyik 
oldalukon csontokkal tele rakott iszákkal, a másik olda-
lukon pedig pénzes-zacskóval rajzolta őket. A másik rajz-
ban meg jókora ebeket tüntet föl, melyek egy épület 
ablakán ugrálnak ki, szájaikban csontokat tartva — így 
rohannak el prédájukkal. A dél-amerikai népek hangula-
tára nézve e képek elég jellemzők. (Cs.) 

GYÁ S Z R O VAT. 

f Dr. Szontágh Miklós kir. tanácsos, az újtátra-
füredi fürdő- és gyógyhely tulajdonosa, a tátraalji ev. 
esperesség felügyelője f. hó 3-án 56 éves korában hosszas 
szenvedés után Ujtátrafüreden meghalt. Áldás emlékére! 

Pályázat tanári állásra, 
A máramaros-szigeti államilag segélyezett ev. ref. 

főgimnáziumnál megüresedett latin-görög nyelői tanszékre 
ezennel pályázat hirdettetik. — A tanszék betöltésének 
joga, a magas közoktatási kormány nyal kötött szerződés 
szerint, a fog. kormányzó-tanács jelölése alapján a nagy-
mélt. m. k. vallás- és közoktatási miniszter urat illeti. 

A kinevezendő tanár köteles lesz a latin és görög 
nyelvet heti 20 órán tanítani, azonkívül a maximalis óra-
számon belül szükség esetén más rokon tárgyak tanítására 
is kötelezhető. 

A tanszék javadalmazása évi 1200 frt törzsfizetés, 
200 frt lakpénz, és a megfelelő 100—100 frt ötödéves 
korpótlék. — A törzsfizetés fokozatos előléptetéssel évi 
1600 frtig emelkedhetik. — Más tanintézeteknél alkal-
mazott pályázók magasabb törzsfizetése 1600 frtig, a 
fenti tanszéknél is megmarad. 

Pályázhatnak középiskolai tanári képesítettséggel biró, 
ev. ref. vallású egyének. — Ha ilyen pályázók hiányában 
oklevéllel nem biró tanár neveztetnék ki, ez 800 frt fize-
tés és 150 frt lakbérrel díjazott segédtanári minőségben 
fog alkalmaztatni. — A pályázati kérvények a nagymélt. 
vallás- és közoktatási miniszter úrhoz címezve, anyakönyvi 
kivonattal, a képesítést, az eddigi tanári esetleg irodalmi 
működést, valamint a katonai szolgálat teljesítését igazoló 
eredeti okmányokkal és az életrajzi adatokkal felszerelve, 
folyó évi december 31-ig alólirott liceumi felügyelő gond-
nokhoz küldendők be. 

Az alkalmazandó tanár az orsz. tanári nyugdíjinté-
zetnek jogosított és kötelezett tagja lesz. 

M.-Sziget, 1899. dec. hó 2-án. 
Héder János .«. k. 

íyceumi h. felügyelő gondnok. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R c e . É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



Szerkesztőség:: 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. szátn, hová a kéz i ra tok 

cimzendök. 
lí ia<i<>-lii v;< tnl : 

llornyánszkn 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 . 

Kiadja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ílra : 

Fé lév re : 4 frt 50 kr ; egész é r r e : 0 frt. 

Egyes szám ára ÜO kr. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Művelt apostolok. 
Majdnem kétezer éve már, hogy néhány 

igénytelen ember utazott Juclaeából Galilaeába. 
A halálból visszatért Megváltó hivta őket oda. 
A gyűlés azzal kezdődött, hogy a jelen volt 
hívek imádták a Jézust. Istennek ismerték el 
s méltán ! Mert hiszen a ki a bűnt ós halált 
meggyőzte, gyarló ember nem lehetett. A gyűlés 
további folyamán a Megváltó eloszlatván minden 
kételkedést, a mi még az összegyűltek némelyi-
kének lelkéhez tapadt, csodás, nagy horderejű 
parancsot adott a tanítványoknak. A parancs 
három részből állott. Először: menjetek el széles 
e világra! M á s o d s z o r : tegyetek tanítványokká min-
den népeket! H a r m a d s z o r : kereszteljetek annak 
nevében, a ki magát, mint Atya, Fiú és Szentlélek 
jelentette ki! Oh ha ezt a parancsot a világ büszke 
hitetlenei hallották volna! Hogy kacagtak volna! 
Hogy mondták volna: Hisz ez képtelenség! Hogy 
lehet már ily parancsot adni, s még hozzá— minden 
államsegély kilátásba helyezése nélkül! Hanem a 
megbízó minden földi kincsnél nagyobbat helyezett 
kilátásba. Azt mondotta: íme, ón véletek leszek 
a világ végéig minclen napon. A mely fenséges 
ígérettel megint csak isteni voltát bizonyította 
be, S e fenséges ígérettel, szegényül, nyomorultul, 
e világtól megvetve ós üldözve indultak meg a 
nagy munkára az Úr Jézus tanítványai. Sokan 
kidőltek a sorból ! Mások álltak a helyökre! 
Küzdöttek vakhit, képmutatás, kegyetlenség, érzé-
kiség, hitetlenség ellen, s a XIX. század, mely-
nek elején az evangéliumi keresztyénség végle-
ges bukását jövendölgették, ép végső évében az 
evangélium kibeszólhetetlenül dicsőséges diada-
lának lesz tanúja. Egy nagy ténynek, melynek 
fontossága rendkivüli s melynek eredményei be-
láthatatlanok. E tény az 1900 óv január 2—6-ig 
Londonban tar tandó kongresszus, az evangéliumi 
tanárok és egyetemi vagy akadémiai ifjak kon-
gresszusa, 

A kongresszuson előreláthatólag körülbelül 
1000 küldött vesz részt, az egyetemi vagy aka-
démiai keresztyén ifjúsági egyletek képviselői. 
A magyar szív örül is, sír is, a mikor látja, hogy 
az egész világon mindenfelé, még a pogány or-
szágokban is nemcsak számos ilyen evangéliumi 
diákegyesület alakult, hanem azok már évekkel 
ezelőtt szövetségekké is szervezkedtek. E szövet-
ségek a következők : 

1. Az észak amerikai (beleértve Canadát) 
evangéliumi diák-egyesületek száma 595, 83 ezer 
taggal. 

2. Ausztráliában van 44 egyesület, 1400 
taggal. 

3. Nagy-Britanniában 116 egyesület, 4000 s 
egynehány taggal. 

4. Chinában 44 egyesület, 1920 taggal. 
5. Franciaországban 7 egyesület, 400 taggal. 
6. Németalföldön 9 egyesület, 199 taggal. 
7. Sveizban 3 egyesület, 95 taggal. 
8. Németországban 21 egyesület, 250 taggal. 
9. Indiában 40 egyesület, 1600 taggal. 

10. Japánban 31 egyesület, 877 taggal. 
11. Skandináviában 13 egyesület 950 taggal. 
12. Délafrikában 83 egyesület, 2422 taggal. 
13. Missziói országokban (Bulgária, Török-

ország, Egyptom, Nyugotafrika, Brazília, Chile ós 
a Hawai szigetek) 20 egyesület, 900 taggal. 

Jól megértsd, kedves olvasó, nem általában 
evangéliumi ifjúsági egyesületekről van szó e 
kimutatásban, hanem csupán a tudományos — 
nemcsak theologiai, de egyúttal mindenféle más'. 
orvosi, tanári, mérnöki, jogi — pályán levő ifjak 
evangéliumi egyesületeiről. Tehát a jövő lelké-
szei, tanárai, orvosai, mérnökei, államfórfiai azok, 
a kik ez egyesületek által vallást tesznek a meg-
feszített és feltámadott Megváltóról és az Isten 
kegyelméről, mely szerzett nekik is szabadulást. 
Ezek gyűlnek most össze Londonban! Ezek a 
müveit apostolok ! Műveltek, mert az emberi tu-
dományosság minden ágában mivelik magukat 



s igazi öröm hallani, hogy az oxfordi és cam-
bridgei egyetem díjait ép azok nyerik el sok 
esetben, a kik egyszersmind az evangéliumi 
mozgalom vezetői is. De nemcsak müveitek, hanem 
apostolok is, mert fogadást tettek arra, hogy akár-
milyen pályára lépnek : az Isten országa terjesz-
tésére, embertársaiknak a Krisztushoz vezetésére 
mindent, a mi erejüktől telik, megtesznek. Sőt 
sokan arra is fogadást tettek, s a fogadásukat 
már körülbelől 600-an be is váltották, hogy 
mint hittérítők a pogányok közt töltenek leg-
alább néhány évet. Es most Londonban, buzgó 
imádságok után, a melyek a szívből törnek elő, 
s a meghallgatásról bizonyosak, arról fognak ta-
nácskozni, hogy ama régi ós mégis örökké ú j 
evangéliumot, a melyet a vakhit meg nem ront-
hatott s a hitetlenség, bárhogy próbálta is, meg 
nem hamisíthatott, a mely már minden néphez, 
szóles e világra el jutot t : hogyan juttassák el min-
den egyénhez? 

Hát Magyarország? Fájdalom, Magyaror-
szágról még csak szó sincs abban a könyvben, 
a melyből az evangéliumi diákegyletekre vonat-
kozó adatokat vettem. Itt még a tlieologusok is 
táncmulatságokat rendeznek, s arra, hogy a nem 
theologus ifjakat a Krisztusnak megnyerni igye-
keznénk, alig merünk gondolni. Legfeljebb a 
budapesti ref. ifj. egylet diákosztályát említhetjük 
e tekintetben, meg az eperjesi theologusok bel-
missziói egyletét. E két egylet képezi magvát 
a magyar evangéliumi diákszövetségnek. A buda-
pesti ifjúsági egylet arról is gondoskodott, hogy 
a londoni kongresszuson Magyarország távollé-
tével ne tündököljön s felkérte Hamar István 
theologiai tanárt, hogy a kongresszuson a ma-
gyar evangéliumi studenseket képviselje. Eddig 
a budapesti ifjúsági egyleten kivül csak az eper-
jesi theologusok belmissziói egylete adott meg-
bízást I lamar István urnák. Vájjon máshol nin-
csenek ifjak, kik e nagyfontosságú gyűlés iránt 
érdeklődnek? És nincsenek tanárok, a kik az 
ifjakat a Krisztusért való munkára megnyerni 
igyekeznének ? 

Vajha az Isten Lelke nyitná már fel sze-
meinket, hogy ne igyekeznénk magunkat is, má-
sokat is távoltartani az Isten kegyelmének for-
rásaitól ! Vajha látnók már be, hogy nem a 
tudomány tart vissza bennünket a megfeszített 
ós feltámadott Krisztustól, mert hiszen a londoni 
kongresszusra jelentkező tanárok még tudósab-
bak is, mint mi vagyunk, hanem a sziv kemény-
sége, a lélek büszkesége s a természeti ember 
szűklátkörűsége ! Vajha megtanulnánk imádkozni 
ós pedig imádkozni igazán, nem imádkozó frázi-
sokat elszavalni, hanem eget ostromolni, Istent 
áldani, bűneinket megvallani s az Urat abban 

a biztos hitben kérni, hogy a Lélek segít ben-
nünket kimondhatatlan fohászkodásokkal! Sza-
kítsunk már egyszer minden hitetlen ós élettelen 
theologiával és lássuk be, hogy sem orthodox 
hitrendszerekkel, sem Baur-féle vagy másféle 
elméletekkel a lelkeket megnyerni s az Isten 
országa iránti érdeklődésre indítani nem lehet. 

Ha pedig csak bátortalanságból vagy becsü-
letes kételkedésből nem hiszünk : kísérjük figye-
lemmel az Istennek egy-egy olyan csodás cse-
lekedetét, mint a minő a londoni , kongresszus 
lesz. Lássuk meg, hogy csak a hivő, az evangé-
liumi protestantizmus képes ily nagy dolgokat 
művelni. Lássuk meg, hogy a Krisztus nélkül, 
az isteni tekintély nélkül a protestantizmus csak 
zűrzavaros tömeg, mely az üdvösség után vágyódó 
lelkeket kielégíteni nem képes. Jusson eszünkbe, 
hogy amint amaz egy fundamentumot kilökjük 
lábaink alól, megszüntünk egy ház lenni, mert 
X. úr nézetei, a melyeket 15—20 év múlva Y. 
úr nézetei váltanak fel, sem elegendő alapot 
nem nyújtanak, sem kellő lelkesültséget a cse-
lekvésre nem adnak, sem az összetartozás érze-
tét nem erősítik, sem kellő védelmet a bűnök 
és kísértések ellen nem biztosítanak. A római 
egyháznak nincs jobb szövetségese, mint a hitet-
len, száraz és élettelen protestantizmus. Míg 
ellenben a vatikáni zsinatra, az az által teljes 
zsarnoksággá fejlesztett pápistaság e nagy gyű-
lésére, s másfelől az evangélium ellenségeinek 
tombolására nincs jobb felelet, mint egy-egy 
ilyen londoni kongresszus. Hatalmas, impozáns, 
méltóságteljes és a siker biztos reménye által 
erős. Valóban az evangéliumi protestantizmus 
megdicsőülése az, a mikor a művelt és tudós 
elmék százai, felékesítve a tudomány minden-
féle vívmányaitól, bizonyságot tesznek arról, hogy 
a protestáns út jó út, de csak akkor, ha az ele-
jón meg nem állunk. Az igazságot nem lehet, nem 
szabad külső eszközökkel, földi, emberi tekintélylyel 
másokra ráerőszakolni. De az emberi lelkeket 
nem is szabad az örökös kétely, kutatás ós bi-
zonytalanság állapotában megtartani. A londoni 
kongresszus arról való bizonyságtétel lesz tehát, 
hogy az emberi lélek, elvetvén az emberi tekin-
tély bilincseit, kutatott, keresett, gyötrődött, de 
nem akar örökké keseregni, mert feleletet talált 
a kijelentésben, bókét és igazságot a Krisztusban, 
s épen azért a tudományok magaslatain állva, 
még nagyobb odaadással fogja hirdetni azt az 
evangéliumot, a mit a Krisztus első, egyszerű 
tanítványai hirdettek. 

Szabó Aladár. 



Az Énekeskönyvhöz való Előmunkálatok. 
Minap említettük röviden, hogy az énekeskönyvi 

Előmunkálatok VI. füzete megjelent. Most, az ügy fontos-
ságára való tekintetből szó szerint közöljük Fejes István 
lelkésznek, az énekügyi bizottság elnökének az énekszöveg-
hez kapcsolt következő tájékoztatóját: 

Ezen füzetben mindenek előtt az ujonan átdolgo- • 
zott Zsoltárok foglalnak helyet; ekkép az előbbi füzetekben 
közzé tett zsoltárokkal együtt, az átdolgozásra kijelölt 
darabok, újabb alakításban, a közönség előtt állanak. A 
legtöbb zsoltár egy szerzőtől származik és sajnos, hogy 
csak néhány zsoltárra vannak ez ideig versenydarabok 
i s ; de úgy látszik, hogy teljes erőből és teljes odaadással 
nem adta magát erre a munkára az egy szerzőn kivül 
más oly egyén, a ki nemcsak a zsoltárok megértésében, 
hanem a verselésben is jártas. Azonban a pályatér ma 
is nyitva áll. Az új átdolgozásban közzétett zsoltárok 
versenyre hívják fel mindazokat, a kik akár hasonlókat, 
akár jobbakat alkotni hivatottak. Mert célom épen az, 
hogy az énekanyag elkészültével egymásmellé állítva közöl-
jem még egyszer a versenyképes darabokat. Az volna 
tehát a kívánatos, ha mindegyik zsoltárnak meg lenne a 
maga versenytársa is. 

Felhívom és fölkérem azért az érdeklődőket, hogyha 
jó zsoltár átírással rendelkeznek, küldjék be azokat hozzám, 
hogy így ezt az anyagot is bővíthessem. 

Meg kell még jegyeznem azt is, hogy az átdolgozott 
zsoltárok száma vagy 20 darabbal felülmúlja a program-
munkban megjelölt számot. Ennek oka az, hogy minden 
olyan zsoltárt, a melyben megfelelő valláserkölcsi eszme 
mutatkozik, igyekeztem számba venni; a mi azonban nem 
jelenti azt, hogy azokat föltétlenül be is kellene venni az 
új énekeskönyvbe. Kísérletek azok a legszélsőbb határig 
elmenve, a honnan túl már alig talál az ember egy mai 
énekeskönyvbe fölvehető alkalmas éneket, vagy csak 
valláserkölcsi olvasmánynak szolgáló darabot is. Én újra 
és újra átnéztem a zsoltárokat és a mely darabokat 
mégis kihagytam, azok már részint, ismétlések, részint 
merő zsidó történetek; részint oly csekélyes tartalmúak, 
hogy minden zsoltárszeretetem mellett sem foglalkozhat-
tam velük. Ha mégis volna valaki, a ki nekem rámutatna 
mellőzött darabra, a melynek új átdolgozását indokoltnak 
tartaná, én az ily kivánatot meggondolás tárgyáva teszem, 
s habár csak kísérletül is, az új átdolgozást magamra 
vállalom. Nincsenek átdolgozva a 11., 13., 18., 40., 44.. 
45., 48., 49., 52., 53., 54., 56., 58 , 64., 68., 70., 74., 
76., 78., 80 , 81., 8 2 , 83., 84.. 87., 93,. 97., 101., 106., 
107., 110., 114., 115., 117., 120., 123., 124, 129., 131., 
132., 140, 142., 144., 145., 147., és 14-9. zsoltárok. 

A zsoltárok után most kezdem nagyobb tömegben 
közölni az átdolgozott Dicséreteket is. Ezúttal még többet 
nem közölhetek, mert bár úgy a magyarországi, mint az 
erdélyi énekeskönyvből kijelöltem és nyilvánosan közöl-
tem azokat az énekeket, a melyek programmunk szerint 
javitást és átalakítást igényelnek, de úgy látom, hogy 

ezzel a javítási munkával sem foglalkoznak felettébb az 
ahoz értő egyének. A mi munkát kapok, fájdalom, azokat 
többnyire oly kezekből kapom, a melyek költészettel talán 
sohasem foglalkoztak és mintha csak az ének volna az, 
a melyet költői kéz nélkül is lehetne megcsinálni. Most 
hát ezek az átdolgozások szolgáljanak némileg irányadóul, 
hogy legalább is ilyet, vagy jobbat kell adni annak, a ki 
a reformmunkában részt venni kiván. Versenydarabok 
jöhetnek tehát ezen most közzétett énekekre is; de ezen 
kivül még egy szép sorozat vár az átdolgozásra, a mely 
munkát ; abban az esetben, ha várakozásom tovább is 
meddő lesz, hozzá értő s általam ismert egyének közre-
működésével, ha Isten segít, mindenesetre rövid idő alatt 
el fogok végezni, hogy ez az anyag is készen legyen. 

Utolsó sorban jönnek az Új éaek-lcisérletek. Erre nézve 
azt a felvilágosítást kell nyújtanom, hogy néhány egészen ere-
deti darabon kivül, az énekek többi része alakításból és 
átdolgozásából származik. De úgy gondolom, hogy a dolog 
érdemére nézve nem a származás a fő, hanem az, hogy 
jók és használhatók-e ezen újabb énekek? Én ugyanis 
kerestem a motívumokat vallásos vonatkozású költemé-
nyekben is ; így szülemlett egy est.veli ének Arany János 
refrénjéből. A Berzsenyi »Fohászkodás*-át átirtam a 
XIX. zsoltár dallamára. Három húsvéti ének különböző 
szerzőktől, átalakításban lát itt világot. Egy adventi, egy 
karácsonyi, egy vasárnapi, két reformációi, egy reggeli, 
egy estveli ének, szintén átalakítások, a melyeket a hoz-
zám juttatott énekekből öntöttem hangulatosabb alakba, 
mert a templomi ének alakját nehezen találják el még a 
a jő eszmékből dolgozó poéták is; én pedig minden oly 
darabot felhasználok, a melyben valami jó gondolatot 
sejtek, hogy annál több anyag legyen a választásra. 
Különben az eredeti művek szerzői megtekinthetik az én 
átalakításomat, és örömmel veszem tőlük, ha ők saját 
munkáikat jobb dolgozásban küldik be hozzám. Az új 
énekek közt van egy úrvacsorai Tompától s ugyancsak 
ő tőle egy reggeli és egy esteli ének. Több oldalról sür-
gettek már Tompa eme két költeményének közlésére, de 
ezek, mint eredetileg imák, nem kaptak oly formát, hogy 
éneklésre alkalmasak volnának. Megkisérlettem hát most 
ezeknek átírását is; de ha szerencsésebb kéz jobban át-
írná, szívesen veszem. 

Egy-két fordítást is közlök kísérletül. Mostani éne-
keskönyvünkben is van néhány németből átültetett darab ; 
így az erdélyi énekes »Légy csöndes szívvel* Gerhardt-
féle darabját az eredeti szöveg szerint igyekeztem is 
helyreállítani; miután pedig egy, az énekreform iránt buz-
gólkodó lelkésztársunk a külföldi énekesekre is igyekezett 
felbínvi figyelmünket s e végből fordítási próbákat is 
közölt, magam is jónak láttam egyet-kettőt a leghíresebb 
szerzőktől átvenni; de nem azért, mintha ezzel azt akar-
nám bizonyítani, hogy a mi énekeink ezek mellett eltör-
pülnének, sőt inkább azért, hogy állíthassam azl, hogy 
ime a legkiválóbb német énekek sem oly egyedülállók, 
hogy ezentúl is szívesen ne énekelhetnénk töb szép dicsé-
retünket. »Istenemhez száll az ének*, »Már az erdők el-
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pihennek«, Gerhardt Pál legszebb énekei; ezért jutottak 
most ebbe a füzetbe. De ezért jutott egy igen szépen 
csengő ének is Albertinitől: >Im a világ zajgó habján* 
címmel. Angol énekesből is volna egy-két darabom; de 
ezeket mellőzöm és csak annyit jegyzek meg, hogy a mi 
dicséreteink, a mai nyelvhez alkalmazva nem fognak állani 
hátrább ezeknél sem. 

. Ezzel kapcsolatban véleményem mégis az, hogy ha. 
szükségünk lesz rá, nem kellene épen idegenkednünk 
egy-két külföldi szép darab átvételétől sem. 

Végül jelzem, hogy gondom tárgyát képezi az is, 
hogy alkalmi énekeink ne hiányozzanak. így lel is hivom 
a működni óhajtók figyelmét konfirmációi, keresztelési, 
esketési stb. énekek szerzésére is; általában pedig jelen-
tem, hogy a midőn az énekanyagot csoportosíthatom, és 
valahol még hézagokat fogok látni, azoknak kitöltéséről 
ís fogunk gondoskodni. 

Az énekeskönyv beosztására nézve annak idején 
tervezetet fogok benyújtani az énekügyi bizottsághoz; de 
kívánatosnak tartom, ha e részben eszmecserét kezdjenek 
az ügygyei foglalkozók, mert az ilyen dolgoknak is érni 
kell. Magam is úgy gondolkodom, hogy azon zsoltárokat, 
a melyeket felveendőknek tartunk, be kell osztanunk 
megfelelő helyekre és e részben tervezetem meg is van. 

Remélem, hogy ezen újabb füzet kibocsájtása után 
most már teljes erővel fogunk haladni a cél felé: csak 
ne vonják meg tőlem támogatásukat azok, a kikben az 
ügyszeretet mellett képesség is van a munkára. 

T Á R C A . 

A ház. 
A h á z a s t á r s a k . 

(Folytatás.) 

Amig ezt az utat nem választjuk és ezen nem 
járunk, mindnyájan azok maradunk, a mik természettől 
vagyunk: önző és önfejű emberek, a kik azt akarják, 
hogy minden az ő gondolatuk és akaratuk szerint történ-
jék. Ez minden viszonyban, de különösen a házaséletben, 
hol az embernek mindent meg kell egymással osztania és 
közösen hordoznia, nagyon könnyen oda vezethet, hogy az 
érzelmek és gondolatok ellenkező irányban haladnak. A 
házastársak e veszélytől csak akkor menekülhetnek meg 
egész biztosan, ha élet feladatukká teszik, hogy a Krisztus-
ban maradnak, s szentlelke által az ő példáját követendik. 
Ő a békesség fejedelme, a ki azokat, a kik őt követik, 
igazán boldoggá teszi. Tanuljatok tőlem, mert én alá-
zatos vagyok, mondja tanítványainak. Ő nemcsak köve-
teli a szeretetet, hanem övéinek szivébe is csepegteti azt. 
Ő azt tanítja, hogy necsak őt szeressük, hanem hogy 
mindenki szeresse egymást. Azért mondja, — és e szavak 
aiiázaséletben is érvényesek: — »Arról ismernek meg min-
enek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretenditek«. Ha minden férfi és nő figyelembe venné 

ezt az intést: »Azon indulat legyen bennetek, mely volt 
a Krisztus Jézusban is«. (Filippi 2: 5) és minden gon-
dolható kívánságban és törekvésben találkoznának; ha 
ezen intés szerint élnének, akkor úgy élnének, mint az 
előző versben, mondatik: »Egyenlő indulattal legyetek, 
egy szerelmetek legyen, egy értelemmel és egy akarattal 
legyetek ; semmit ne cselekedjetek versengés, vagy hiába-
való dicsőség által, hanem alázatosság által, mindenki mást 
nálánál jobbnak Ítéljen lenni«. Mondjátok kedves olvasók, 
az igazi egyetértés képét kevés vonással lehet-e kedve-
sebben rajzolni? Valóban, sok házban és házasságban 
jobban állanának a dolgok, ha az emberek nem mutat-
nának ajtót annak, a ki ezt az arany ékszert kezeiben 
tartja és azt azoknak akar ja ajándékozni, a kik őt 
követik. 

De mégis azt vethetik ellenünk, hogy lehetetlen azt 
állítani, hogy csak az olyan házastársak élnek egyetértve és 
békében, a kik a Krisztusnak szolgálnak. Mert hiszen 
nincsenek-e nagyon sokan, a kik épen nem igénylik azt, 
hogy a Krisztus tanítványainak tartassanak, de a kik 
mégis teljes joggal dicsekedhetnek azzal, hogy ők egy 
értelemmel vannak egymás i rán t? Szívesen veszszük a 
közbeszólást, mert az csak alkalmat szolgáltat arra, hogy 
ezt a kérdést a Krisztus szerint még más oldalról is meg-
világosítsuk. 

Készséggel megengedjük, hogy vannak olyan házas-
társak, a kik egyetértve járnak, a nélkül, hogy a Krisz-
tust követnék. Nem halljuk őket civakodni, veszekedni, s 
nem veszszük észre, hogy vágyaik és kívánságaik elága-
zók volnának; sőt ellenkezőleg az látszik, hogy a célra 
nézve, a melyre törnek, ép oly egyek, mint az útra nézve, 
a melyen az elérhetésre törekednek. Egyet értenek ők; 
de bizton állíthatjuk, hogy egyetértésök nem igazi, hanem 
szánalomraméltó és veszélyes. Mit használ, ha a házastár-
sak egyetértve haladnak utaikon, de utaik visszásak ? 
Mit használ, hogy egyetértőleg élnek, ha nem az egy szük-
séges dologra törekednek ? 

Sokat lehetne azokról beszélni, a kik egy értelem-
mel vannak, de nem a Jézus Krisztus szerint. Milyen 
célokat követnek ezek? Talán különbözőket, de egyben 
mégis megegyeznek, abban t. i., hogy céljaik csak e világra 
és a földi életre vonatkoznak. Egyik házban azt látjuk, 
hogy a pénz a legfőbb jó, s a házastársak arra nézve 
tökéletesen egyetértenek, hogy azt megszerezni és azt szor-
galom és takarékosság által megtartani törekedjenek. 
Másik házban a jelszó: az élvezet; és a házastársak híven 
állanak egymás mellett, hogy örömökre és élvezetekre 
vadászszanak s mindig új időtöltésről gondoskodjanak. 
Máshol ismét arra törekesznek, hogy életölí lehetőleg kellemes 
legyen s a legfőbb jót abban látják, ha csendes és kelle-
mes háziasságban élhetnek egymás mellett. 

De a cél, a melyre a keresztyén házastársaknak 
törekedniük kell, nem magasabb ? Hát elég volna, hogy 
kenyeröket együtt elfogyaszszák s abból valamit még félre 
tegyenek, vagy hogy napjaikat vidáman töltsék és nyu-
godtan éljenek egymással ? 



Az írás ezt mondja »Keressétek az Istennek orszá-
gát és annak igazságát és mindazok megadatnak néktek*. 
(Máté 6: 33) és »Az odatel valókra viseljetek gondot 
és nem e földiekre* (Kol., 3: 2). Rosz dolog az, ha a 
házastársak a biztosság és gondnélküliség álmában örök 
üdvvel áltatgatják magukat, és veszedelmes egyetértés az, 
ha csak abban egyek, hogy az embernek nincs szüksége 
az égért és az örökkévalóságért munkálni. Egy értelem-
mel lenni: ez az az arany ékszer, mely után a házastár-
saknak, mint cél után törekedniük kell, és ezt csak az 
igaz, a helyes úton, kezet kézbe fogva nyerhetik el. És 
mi ez a helyes út? A Jézus Krisztus szerint való. »Én 
vagyok az út* mondja az Idvezitő. »Senki sem mehet az 
Atyához, hanem csak én általam*. Mi mindnyájunknak, de 
különösen a házastársaknak így kell tehát fohászkodnunk: 
»Jézus járj előttem az életösvényen! Én nem késlekedem, 
példádat követem! Vezess, kezem fogva! Fel az égi 
honba!* 

Miután a házasság arany ékszerét az apostoli sza-
vak értelmében megvilágítottuk, vessük föl a további kér-
dést: mit kell tenniök a házastársaknak, hogy azt megnyerjék 
és megőrizzék? Egész röviden ezt felelhetjük: imádkoz-
zanak és dolgozzanak. Az elsőre ismét az apostol szavai 
szolgálnak irányadóul : »A türelemnek és vigasztalásnak 
Istene adja meg nektek, hogy egy értelemmel legyetek 
a Jézus Krisztus szerint« Tehát az igazi egyetértés, a 
melyre a házastársaknak törekedniök kell, a Krisztus 
követése által, — Isten adománya. Jézus monda: »Senki 
nem jöhet én hozzám, hanemha adatik néki az én Atyám-
tó l^ (János 6 : 65) és a katekhizmusban is mindnyájan 
tanultuk: »Én hiszem, hogy nem saját erőmből mehetek 
uramhoz, a Jézus Krisztushoz, hanem az ő szent lelke 
hivott el engem az ő evangéliuma által«. Isten adományai-
ért pedig könyörögnünk kell. Ha azért a házastársak 
tudatára jutnak annak, hogy az ő házuk igazi szerencséje 
és gazdagsága amaz arany ékszer bírásában áll, úgy 
nagyon balgatagok volnának, ha Istenhez, a ki egyedül 
adhatja meg azt, szorgalmasan nem imádkoznának. 

Minden házasságban jöhetnek vészhozó órák, s az 
öröm és egyetértés messze távozhatnak. Menj be ekkor 
kamrácskádba és kérd az Urat, hogy távolítsa el a ve-
szélyt ; hogy mindenekelőtt szívedbe adja vissza a belső 
békét és igaz nyugalmat. Hidd el, hogy házad és házas-
ságod boldogságára nézve nem tehetsz jobbat. És jegyezd 
meg, hogy nagy jelentősége van annak, hogy az apostol 
az ő szavaiban istent, mint a türelemnek és vigasztalás-
nak Istenét mutatja föl. Arra akar emlékeztetni, hogy 
rád nézve nem adhat vigasztalóbbat, mintha házas éle-
tedben megmarad az igaz egyetértés, — és hogy arra 
semmi sem szükségesebb, mint a türelem. 

Ezt az isteni adományt pedig, mini mindent, miért 
könyörgünk, Isten kérésünkre ajándékozza nekünk; de 
csak akkor, ha mi azért hűséges munkával dolgozunk. 
Ha Ő minket a negyedik kérésben a mindennapi kenyé-
rért tanít imádkozni, az nem azt jelenti, hogy mi, miu-
tán imádkoztunk, kezeinket összetehetjük; hanem, hogy 

arcunk verítékével szorgalmasan kell munkálkodnunk. Igazi 
egyetértéssel nem is lehet másképen, A munka, melylyel 
ezt a házastársak megnyerik és megőrizhetik: egészen belső, 
a mely közelebbről minden szívnek saját dolga. Bizony 
kedves olvasó, ha te a Krisztus követése által az igaz utat 
választottad is, mégis sok minden van, a mi azon az úton 
naponként fe lakar tartóztatni és akadályozni. A régi ember 
még mindig él benned, ha az új már megszületett is, és 
ki merne dicsekedni azzal, hogy az ő szeretete tökéle-
tessé lett? Még mindig föltámadnak a különféle szeszé-
lyek és sajátságok, s még mindenki szivében hordja azt, 
a mi a békét és azzal házi boldogságát megzavarhatja 
és fölforgathatja. Hogy mindazt gyökerestől eltávolítsuk : 
szívünkben kell a munkát tovább folytatnunk. A házas-
élet iskola és az marad mindenkor, a melyben meg kell 
tanulnia az embernek, hogy hallgasson és tűrjön, a ter-
het hordozza, a bajt elviselje, saját akaratát megtörje, s 
engedékenységgel a másik elől kitérjen. A házasságban 
kettőnek egygyé kell lenni, habár vérmérsékletük és saját-
ságaik egészen különbözők is, — az egyik nyugodt, a 
másik élénk, az egyik szomorúságra, a másik vidámságra 
hajlik. Mindkettőnek egyetértéssel kell munkálkodnia, ha-
bár mindenik más-más feladatot old is meg a házas élet-
ben. A férfi legyen úr, de ne zsarnokoskodjék, hanem 
feleségét védve és gyámolítva, igaz szeretetben legyen 
kész minden áldozatra. És a nő legyen hűséges segítőtárs; 
valódi és igaz nőiességében legyen kész akaratát aláren-
delni, s gyengeség nélkül, de igaz örömmel férjéért a leg-
nehezebbet is magára venni. Bizony sok alkalom van itt 
elégedetlenségre, villongásra, ha mindenki csak maga ma-
gát akarja érvényesíteni, a másikat pedig érvényesülni 
nem engedi; vagy ha egyik a másik feladatába vág és a 
megoldásnál a másikat figyelmen kivül hagyja. Azért a 
házastársaknak folyton arra kell törekedniök önmaguk-
ban, hogy egy értelemmel maradjanak a Jézus Krisztus 
szerint; s minél hívebben és komolyabban törekesznek 
arra, annál biztosabban megőrzik a házasság arany 
ékszerét. 

De talán azt mondják némelyek, hogy mi vizsgáló-
dásunkban a házaséletnek csak egyik oldalát tüntettük 
fel? Erre az a feleletünk, hogy: nem egyik oldalát, hanem 
annak középpontját. Mert, hogy a házastársak egy érte-
lemmel vannak-e a Krisztus szerint, vagy nem ? — ez 
képezi házasságuk boldogságának és házuk jólétének 
legfőbb kérdését. 

Az apostol továbbá azt mondja: »Egyenlőképen, egy 
szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi urunk Jézus Krisztus-
nak atyját*. Ezzel azt mondja meg nekünk, hogy az igaz 
egyetértésnek szép és gazdag gyümölcse: az Isten dicsé-
rete. A hol ez hiányzik, ott sok a panasz és sóhajtozás. 
Egyik a másik ellen duzzog és mindenik a másiknak 
rójja föl bűnül, hogy a házban a legfőbb jó hiányzik. A 
barátságtalan hang, a melyen a házastársak egymással 
érintkeznek, csakhamar alaphanggá lesz, mely a háziak 
minden beszédében visszatükröződik. Aztán bekövetkez-
hetik a kedélyek elkeseredettsége, a mely mint penész 



rakodik le a házi életre és elsenyveszti annak virágait. 
Hát még a gyermekek! Érzik, hogy szüleik meghasonlot-
tak, s hol egyikök, hol másikok mellé állanak. Milyen 
nevelés lesz ott, hol a gyermek az anya mellé rejtőzik, 
ha az apa büntet és követel, vagy az atyánál talál meg-
hallgattatást az anya panasza ellenében ? Ha valahol, úgy 
itt tűnik ki, hogy a békétlenség pusztít, — fölemészti a 
háznak külső és belső jólétét; romlásra vezet, a mely a 
jó és a rosznapokban egyaránt kitűnik, mivel Isten jó-
téteményeinek többé örülni nem tudnak és a szomorú-
ságban, a helyett, hogy egymást vigasztalnák, egymással 
civakodnak. Hogyan várhatnánk az ilyen házakban az 
Isten dicséretének, a hálának és az örömnek hang já t ? Míg 
a hol a házastársak békében járnak az Isten útján, ott 
vidámak a szivek; ott egy akarattal , egy szájjal dicsérik 
az Istent, a ki az o szivöket az örök szeretetben össze-
kötötte. Az ő jóságának napfénye mellett munkálnak és 
örülnek, hogy az ő áldásait élvezik, s ha nehéz és szo-
morú napok jőnek rájuk és házukra, hálát rebegnek 
Istennek, hogy az ő szeretetének vigasztalását sem vonta 
meg ő tőlük. Öröm tölti be szivöket és a házat, mint 
tiszta éltető levegő, a melyben a családtagok jól érzik 
magukat , mint az Isten leheletében, a mely csodálatosan 
kedves mindeneknek, a kik a házban egymással érint-
keznek. 

Igen, kedves és gyönyörűséges, ha a házastársak 
egy értelemmel vannak egymás iránt, mert az az Ur 
áldása mindig és mindörökké. Meg is mondotta egyik 
profétája á l ta l : »Én adok nekik egy szivet és egy utat, 
hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk 
nekik és az ő fiaiknak, ő utánok.« (Jer. 32 : 39.) 

Versmann u. Keresztesi Samu. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Egyházi beszédek. Irta Arany Gusztáv kecskeméti ev. ref. segéd 
lelkész. Ára 1 frt 20 kr., kapható Kókai Lajos könyvkereskedésé-

ben és a szerzőnél Péczelen. 

Ez esztendő nyarán jelent meg ez a 18 beszédből 
álló füzet és — szokatlan dolog — már az őszszel máso-
dik kiadását is megérte. Már pusztán ez a körülmény, 
különösen pedig az, hogy az első kiadás nagyobbrészt 
abban a körben fogyott el, a melynek az ifjú szerző e 
beszédeket elmondta, még mielőtt a füzet tanulmányozá-
sához fognánk, azt a feltevést kelti fel, hogy itt értékes 
dolgokra akadunk, és nyilván mutat ja , hogy a prédikáció 
hatásának megítélésére első sorban a hivatott f ó r u m : a 
közönség, a gyülekezet tagjai szerették hallgatni az ifjú 
pásztort és — a mint theológiánk érdemes professzorá-
nak, Farkas József' úrnak a füzethez írt előszavából meg-
értjük — a gyülekezetnek ez a szeretete egyfelől ösztö-
nözte a szerzőt, másfelől az első kiadás gyors elkeltéből 
következtetve, módot is adott neki arra, hogy ezek a ked-
velt beszédek nyomtatásban is megjelenjenek. 

Az egyházi élet terén komolyan, lelkesen munkál-
kodó minden t iszt társamnak készséggel adózom az elis-
merés, a tisztelet adójával ; az ifjú szerző iránt érzett 
személyes barátságomnak is nyilvánosan és örömmel 

adok kifejezést, s üdvözlöm őt e neki való mezőn ! De 
ez a barátság arra is kötelez, hogy vele szemben, — 
nehogy elfogultnak láttassam, — szigorúbb mértéket al-
ka lmazzak; más felől megnyugtat, hogy a szigorú, de 
gáncs nélkül való Ítéletben is megfogja érezni és ér teni 
az értelem itélő szava mellett, a barát i szív meleg jóin-
dulatát is. 

Mit keressünk legelső sorban az egyházi beszédek-
ben, s mit tartsunk mindenekfelett valónak ? A homileti-
kának ahhoz a törvényéhez szabjuk Ítéletünket, a mely a 
beszédnek felosztásáról, arányos berendezéséről tanít ? 
Kétségen kivül fontos törvény ez és nem hiábavaló dolog 
annak megtar tása ; de csak eszerint Ítélve, sok, egyébként 
tar talmas beszéd nem üti meg a mér téket ; másfelől sok 
üres beszéd a cirkálom pontosságát is elérheti. Tehát a 
külső berendezésről szóló szabálynak megtartása kívá-
natos ugyan; de nélkülözhetetlenül fontosnak azt tar tom, 
hogy a beszéd tar talma a textus legyen, — egyébként 
pedig minden beszéd annyit ér, a mennyit épít. 

Ha az építőképesség szempontjából mérlegeljük meg 
e beszédeket, alig találunk bennök kivetni valót ; az egész 
füzet, a mely a kecskeméti derék híveknek szép emlék 
s mindenkinek hasznos olvasmány, egy, az életet saját 
szemeivel vizsgáló, a bajoknak okát világosan látó ifjú 
léleknek feljajdulása, a Krisztus erejének minden bajok 
orvoslására elégséges voltát érző szívnek az evangélium 
mellett való bátor, lelkes bizonyságtétele. Napfényre hozza 
az egyes ember, a család, az egyházi és társadalmi élet 
sebei t ; ezekhez a sebekhez illő setét vonásokkal festi meg 
a szemei elé táruló képet ; a bűntudat és a félelem miatt 
háborúságot igyekszik hallgatói lelkében teremteni; de nem 
késik feltárni a gyógyulás forrását sem. Előveszi a kiengeszte-
lődés szelid, enyhe szineit is és megmutat ja a kívánatos csen-
desség és békesség fejedelmét. Csengő-bongó frázisok, 
szóvirágokból bokréták, merész túlzások nincsenek a be-
szédekben. Egyszerűen folyó, értelmes beszéd a szerzőé, 
a kinek, ha virágra van szüksége, azt megtalálja, fel-
használja ; de nem egyetlen célja a virágok gyűjtése. A 
jelzők sokadalma, a felcicomázott hasonlatok, az egyjelen-
tésű szók halmaza, vagy a drámai gyorsaság okozta ki-
hagyások s más eféle, — sokszor csak a hatás vadászá-
sára szánt pompa helyett egyszerűen, a nagy igazságok-
hoz méltó tömörséggel, meggyőződésse l és meggyőzően 
szól. Lelkét kitárja, s szinte érezzük a ő életének vezére 
iránt való hűségét, a gondjaira bízottakhoz szive meleg-
ségét. 

Örömmel látom és hirdetem az én ifjú társamnál , 
hogy bár módja és alkalma lett volna a kecskeméti hí-
veket meg is dicsérni: soha hiú dicséretet, vagy dicse-
kedést nem szól; mert »nem az a kedves, a ki önmagát 
dicséri, hanem, a kit az Ur dicsér.« Micsoda mérséklet 
egy ifjú embernél, mily kedvező légkör, a hol ez a mér-
séklet kifejlődhetik, megerősödhetik. Oly jól esik ezt látni 
és elismerni a század végén, a mikor a legparányibb 
kötelességteljesítés is keresi a nyilvánosságot és erősza-
kolja a nyilvános elismerést. 

De míg egyfelől mindezeket örömmel látom és hir-
detem az én ifjú társamnál , az eddig elmondottakat ille-
tőleg felhívom figyelmét a példabeszédek bölcs mondására : 
»mint az ezüst a tégelyben és az arany a kemencében 
próbáltatik meg : úgy az ember az őtet dicsérőnek szá-
jában«. Legyen úgy, hogy ez a dicséret legyen mintegy 
kemence, a melyben tisztuljon meg az Arany. S mivel 
nagyon kívánatos, hogy a prédikáció-birálat, mikor már 
szigorú mértékkel megmérte, hogy meddig jutott el, meny-
nyire haladt a szerző, egyúttal jóindulatúan figyelmeztesse 
arra is, hogy micsoda terhektől szabaduljon és mivel 



igyekezzék magát megerősíteni, hogy a célhoz, a tökéletes 
prédikáció teremtéséhez könnyebben és biztosabban jusson. 
Lássuk minden gáncs nélkül a másik oldalt; ismerjük 
meg a prédikációk fogyatkozásait is. 

Mielőtt az egyes beszédeket fontra tenném és rövi-
den jelezném, hogy mit mutat a mérleg, általánosságban 
szólok a hibákról. Gyakorló papok tudják, hogy sokszor, 
bizonyos körülmények következtében, nemcsak az ügyne-
vezett sátoros ünnepek alkalmával — (a mikor különben 
a textussal is, a tárgygyal is tisztában van) — hanem 
közönséges vasárnapok közeledtével is tudja az ember 
előre, hogy miről fog prédikálni, a nélkül, hogy a beszéd-
hez a textus adta volna a gondolatot. Engedelmet kérek 
az elmélet szigorú uraitól, de a gyakorlat nem mindig tud 
alkalmazkodni az elmélethez, s engedelmet kérek a homi-
letika minden parancsoló és tiltó szabályaitól és bizony-
ságul hivom fel összes lelkésztársaimat, hogy néha a 
beszédhez keresi a pap a textust. Kivételes az eset és 
nem mindennapi s nem is törvényes; és habár néha 
sikerül oly szabályszerűen megoldani és véghez vinni e 
vétséget, hogy a homiletika törvényei sem panaszkodhat-
nak, mégis a legtöbb ilyen esetben csak motto marad a 
textus. Lényeges és egy cseppet sem másodrendű dolog, 
hogy az ember lelkét a textus tegye termékenynyé; gon-
dolatait ez irányítsa, lelkesedését égi tűzzel ez szentelje 
meg, és ha ottan-ottan a csapongásra képes és kész ifjú 
lélek messze elkalandozna az evagélium mezejéről a vi-
lág szerinti felfogás és az emberi bölcseség üres tereire, 
ez zabolázza meg a rakoncátlan lelket, ez tartsa a kivánt 
korlátok között, hogy a prédikációban a kegyes énekes 
által remekül kifejezett törvény szer int : 

»Csak a megfeszített 
Jézustól vett hitet 
Hallják « 

Nem vádolásképen mondom, nem is szabad, nem is 
illik vádolni az ifjút, a ki az ő szíve kincseiből jót akar 
adni; de prédikációs könyve elolvasásából azt a benyomást 
nyertem, mintha szerző jobban ismerné azokat a tétele-
ket, a melyekre péld. Kálvint vezette az evangéliumnak • 
és saját életének, lelkének vizsgálata, mint az evangéliu-
mot. De legalább valamit alaposan ismer és szép remé-
nyünk lehet arra, hogy ha az evangéliumot is teljesen 
meg fogja ismerni, fogékony és — a mi nagy dolog, — 
közlésre is képes lelke teljesen kifogástalan műveket fog 
alkotni. 

Ezeknek előrebocsátása után vegyük sorra a beszé-
deket, a mint azok a füzetben rendre következnek. 

I. Újévi beszéd. Text. Zsoltár XC.13 —15. Az egész 
zsoltár a mulandó éleinek meggondolásáról szól; az esz-
tendő változásához illendő hangulat ébresztésére alkalmas. 
A bevezetés egész szabályszerű szerénységgel alkalmaz-
kodik a hallgatóknak ilyen alkalommal természetes han-
gulatához ; de azután ügyes és egy cseppet sem erősza-
kolt fordulattal irányozza a figyelmet a közre, egyenes 
úton jut a tárgyaláshoz, a melynek első részében elmondja, 
hogy milyennek látta a multat, s kifejti, hogy a múltban 
csakugyan gonoszt és nyomorúságnak napját láttuk; 
milyennek óhajtja a jövőt, s helyes, okos, evangeliumszerü 
tanácsokat ad, hogy a jövő év Isten kegyelméből vidám 
lehessen. A mint ebből látható, a beszéd a 15. versen 
épül fel; a 13. és a 14. v. a textusban felesleges. 

A Il-ik beszéd címe »Bajaink eredete«. Nagyon 
igazán mutat reá a család alapításnál követni szokott 
korszerű bűnökre: az érdeknek különböző nemeire, a 
melyek a házasságkötésnél a szeretet helyére lépnek. 
Majd a 2-ik részben a házi nevelés fogyatkozásairól beszél 

megszívlelésre méltó dolgokat; de a textusból ki nem 
magyarázhatja azt, a mit mond : »Immár a fejsze a fá-
nak gyökerére vettetett« (Luk. III. 9.) Ha ez a textus 
így külön áll, minden mással összefüggés nélkül, — nincs 
a roszindulatnak az a nagyító pápaszeme, a mely e 
beszédben említésre méltó fogyatkozást találna. De ker. 
János a hozzá megkeresztelkedni térő sokaságnak a to-
vábbi kérdezősködésre mást is mond. Azt feleli, hogy a 
»kinek két köntöse van« stb. Itt hát az összefüggés sze-
rint egészen másról van szó, mint a miről a szerző beszél. 
A tartalmas textus mottóvá zsugorodott; a logika, mivel 
helytelen alapra helyezkedett, helytelen munkát is végez. 
Az összefüggésre ügyet sem vetve, bár a textus azt mondja, 
hogy a fejsze azért vettetik a gyökérre s a fa azért vá-
gatik ki, mert nem terem jó gyümölcsöt,— szerző azt követ-
kezteti beszédjében, hogy a fa a társadalom, az egyház 
s azért nem terem jó gyümölcsöket, mert a fejsze a fának 
gyökerére, a családra vettetett. 

A III-dik beszéd folytatása az előbbinek. Bajaink 
orvosszeréről szól a Jer. VIII. 22. alapján. Ugyancsak a 
családalapításról és a gyermekek neveléséről szól; itt már 
pozitive megjelölve, hogy micsoda erők vezessék az em 
bert. Bevezetésében erősen fűződik az előző beszédhez, 
s nyilván mutatja, hogy a logika még a helytelenségben 
is következetes, vagy inkább azt, hogy már az első lépés-
nél félrelépett az útról ez a sokszor hűlelen társ és ma-
gára hagyta a szerzőt. A bevezetés, — a mint ez már 
szokás is az ó test. textusoknál, szépen, lendületesen in-
dul. A szerző kézen fogva vezetteti magát a kesergő 
prófétával; de azután a tárgyalásnál, — mivel látja, hogy 
a próféta nemcsak a szomszédos versekben, de még csak 
a közeli fejezetekben sem nyújt valami biztatót, — el-
hagyja a vezért és annak mezejét, s a maga útján, a 
maga lábán j á r ; önállóan keres gileádi balzsamot, s meg 
is találja a családra nézve a szeretetben, a nevelésre 
nézve a felelősség érzetében. Szép ez, de hova lett a 
textus? Aztán minek keres az ember gileádi balzsamot 
annál, a ki maga is csak keresi? Miért nem attól kérde-
zősködik ennek termő helyéről, a ki már megtalálta? Lám 
Pál apostol a Kolossé- és Efezusbeliekhez intézett levelének 
tanúsága szerint megtalálta azt, a mit szerző Jeremiásnál 
hasztalan keresett. Új testámentumi téreken kellett volna 
ezt keresni, s akkor azt is meg tudta volna a szerző, 
hogy az említett és tényleg meglevő bajoknak nem a tár-
sadalom minden tagja, — hanem a Krisztus a legfőbb 
orvosa. 

A IV-ik beszéd a gyógyítás módjáról szól. Textus 
Luk. IV. 23. Bevezetésében, hivatkozva az előző beszé-
dekre, a melyeknek ez folytatása, ügyesen, folyékonyan, 
minden zökkenés nélkül jut el a tárgyaláshoz, a melynek 
I. részében azt fejti ki, hogy miért van szüksége az or-
vosnak arra, hogy előbb magát gyógyítsa meg, a II. rész-
ben pedig a gyógyítás módjáról szól. 

V. Böjti. Alapige János XVI. 20. Némi változtatással 
nagyon jól sikerült bűnbánati prédikáció. A hangulat, a 
melybe lelkünket a beszéd ringatja, egészen bánatos han-
gulat. Bánat a mások és a magunk bűnei miatt. Szerző 
lelkét gazdaggá tette a textus és annak alapos meg-
ismerése. Ez a textus már kész felosztást is kinál; a 
lelket is sok gondolattal termékenyíti. Jó is a beszéd. 
Elmondja, hogy micsoda keserűségre van ok s micsoda 
kesergés felett örül a világ; majd — s ez az eddigieknek 
legsikerültebb, remek, bibliás] része, — hogy ki által és 
miképen fordul örömre a kesergők szomorúsága. Ha eny-
nyivel megelégszik a szerző, s ha a II. részszel befejezi 
beszédjét, akkor egy formás, kerek beszéddel több van a 
gyűjteményben. Azonban nem elégedett meg. A böjti cím 



félrevezeti és rábeszéli, hogy még valamit mondjon, és 
mivel eddig sehol nem volt alkalma, mert a textus tilta-
kozott ellene, a többi részekhez semmiféle atyafiságban 
nem álló befejezést készített, a melyben a böjtről mond 
el egyet s mást, pápista és evangéliumi értelemben. Ezen 
azonban könnyű segíteni. Tessék a befejezést egyszerűen 
nem létezőnek tekinteni. 

VI.-Krisztus követése. Máté VIII. 19—22. Nézze 
meg ezt a lókust akárki s azt fogja látni, hogy sok az 
egy textusnak; kettőnek is elég. És mondhatom, hogy 
kiérzik a szerző e munkájából, hogy a textus első feléből 
remek kis beszédet tudott volna irni, ha nem aggasztja 
a II. rész s ha nem kelleti volna szünetlenül arra gon-
dolni, hogy a tanítványnak adott feleletről is kell valamit 
mondani. Próbálja meg kétfelé választani a textust és 
bizonyos vagyok benne, hogy jó lesz, a mit alkot. Ennek 
a beszédnek legnagyobb hibája különben a bevezetésben 
rejlik, a mely azok közül a bevezetések közül való, a me-
lyek mivelhogy sok prédikációhoz alkalmazhatók, egyhez 
sem alkalmasok. De el kell ismerni, hogy a beszédnek 
részei egyébként jól vannak felépítve a textusra; azonban 
az összefüggés a két rész között vékony, mindegyik külön 
beszédet képezhet s mint ilyen jól megállhatja helyét. 
(Folyt, köv.) Haypál Benő. 

B E L F Ö L D . 

A budapesti református ifjúsági egyesület 
közgyűlése. 

Budapesti református ifjúsági egyesületünk folyó hó 
8-án tartotta meg évi rendes közgyűlését a ref. főgimná-
zium rajztermében, az ifjúság és a nagy közönség élénk 
érdeklődése mellett. Az evangélium terjesztésének és az 
abból fakadó, szeretetben munkás keresztyéni élet ápolá-
sának ügye, a melyet ez az egyesület [maga elé tűzött, 
már önmagában megérdemli, hogy e helyen bővebben . 
szóljunk róla, épen ma, a mikor a legmelegebben kell 
üdvözölnünk minden jó törekvést. De még inkább meg-
érdemli az egyesület, hogy róla szóljunk azért, mert nem-
csak hogy kitűzte maga elé a fentebb említett szent célt, 
hanem az utóbbi pár évben, lélekben és hitben megerő-
södve, öntudatosan is törekszik annak elérésére és mind 
több-több ágát öleli fel a keresztyéni munkának. Erről 
nemcsak az egyesület belső munkája, hanem az a külső 
hatás is bizonyságot tesz, a melylyel az evangélium ere-
jét más iskolák ifjúsága körében és az életben is érezteti. 

Erről kívánok beszámolni az alábbiakban, és pedig 
nem azért, hogy egy tudósítást írjak, hanem hogy az 
által felhívjam mindeneknek, de különösen lelkésztársaink-
nak és ifjainknak figyelmét a budapesti ref. ifjúsági egye-
sület munkálkodására és törekvésére, s ez által is buzdít-
sam őket hasonló egyesületek szervezésére. 

Egyesületünk, mint már a mult évben, úgy az idén 
is arra törekedett, hogy a már néhol megalakult evangéli-
omi ifjúsági egyesületeket összeköttetésbe hozza önmagá-
val, s e végből meghívta közgyűlésére a vidéki rokon 
egyesületeket Meghívása szép eredményre is vezetett, a 
rriennyiben a nagykőrösi és az eperjesi egyesületek részint 
levélileg, részint szóbeli üdvözlettel fejezték ki rokon-
érzésüket; a kolozsvári és a komáromi egyesületek pedig 
épen küldötteik által képviseltették magokat. A kolozs-
vári theologiai ifjúsági egyesület képviseletében dr. Kecske-
méthy Istvánt, a komáromi ifjúsági egyesület képviseletében 

pedig Bácz Elemér segédlelkészt, Szijj Ferencet és Szula-
csek Ferencet üdvözölhettük körünkben. Örömmel fogad-
tuk őket, mert megjelenésük és részvételük által szoro-
sabbra fűződött egyesületeink közt a testvéri kötelék, a 
mi, hiszszük, néhány év múlva meg fogja teremteni a 
magyar ref. ifjúsági egyesületek szövetségét is. 

A közgyűlés, mint rendesen, most is istentisztelettel 
kezdődött a kálvintéri templomban d. u. 8 órakor. A jó 
eleve értesített és meghívott nagy közönség, mint a meg-
előző években, úgy most is teljesen betöltötte a templo-
mot, s lélekből, hatalmasan hangzott fel az Isten szent 
Lelkéért könyörgő ének az egek Urához. Közének után 
Malcay Lajos theologiai szenior tartotta a buzgó előimát 
és felolvasta a szentírásból a Róm. X I I : 10—21. verseit. 
A 74-ik dicséret 6-ik versének eléneklése után Hamar 
István theologiai tanár lépett fel a szószékre s tartott 
egyházi beszédet Nehem. 2 : 17. verse alapján. Párhu-
zamban a fogságból megszabadult zsidóság helyzetével, 
felmutatta a magyar ref. egyház szenvedéseit, csodálatos 
megszabadulását; a reménységet, a melyet anyaszentegy-
házunk felvirágzása és boldogsága felől tápláltunk, s azzal 
szemben egyházi életünk mai válságos és elszomorító 
állapotai. Az egyház megépítésének szent munkájára hívta 
fel ebből folyólag mind az ifjakat, mind az egyháznak 
minden tagját ; komolyan hangsúlyozva,'hogy ebben a mun-
kában sikert csak akkor érhetünk el, ha visszatérünk a 
Krisztushoz s ha az Atyának és a Fiúnak lelke által 
legelső sorban önmagunkat születjük ujjá. — Végül utó-
ima és közének rekesztette be a jelenvoltak lelkére két-
ségtelenül üdvös hatást gyakorlott istentiszteletet. 

Istentisztelet után a ref. főgimnázium rajztermébe 
vonult át a közgyűlés megtartására az egyesületi ifjúság, 
sőt az érdeklődő templomi közönség is igen tekintélyes 
számban; a mi örvendetes bizonysága annak, hogy nagy 
közönségünk is mindinkább érdeklődni kezd az egyesület 
működése iránt. 

A közgyűlést Szilassy Aladár üdvözölte meleg sza-
vakkal. Az egyesület mult évi működéséről szólva ki-
fejezte, hogy bár a külső sikerek tekintetében nem tud 
is nagy eredményeket mutatni fel; de munkája csen-
desen, zajtalanul folyik és az előhaladás felől nem kell 
kétségeskednünk. Ne hangoljon le bennünket, ba a világi 
célokért alakult egyesületek rohamosan felvirágzanak, a 
mi egyesületünk pedig csak lassan tud gyökeret verni az 
ifjúság és a társadalom körében. Az evangélium munkái 
soha és sehol sem értek el hirtelen egy csapásra meg-
lepő eredményt; de a sikert sem nélkülözték soha és sehol, 
a hol a munkások el nem csüggedtek. Mi se csügged-
jünk el; mert az Istennek tetsző munka szolgálatában 
állunk, s a Krisztus, a ki evangéliumának diadalmat adott 
e földön, meg fogja segíteni és áldani a mi törekvésein-
ket is. 

Az elnöki megnyitó után Gergely Antal másodtitkár 
tett jelentést az egyesület szellemi és erkölcsi működé-
séről s hatásairól. Jelentése lapunk más helyén egész 
terjedelmében közöltetvén, ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Látszik abból, hogy egyesületünk a mult évben sem té-
vesztette el szeme elől kitűzött célját: az ifjúság evangé-
lizálását, hanem, legjobb ereje és tehetsége szerint igye-
kezet munkálkodását folytatni és fokozni. Bár vennének 
a jelentés olvasása következtében lelkészeink, tanáraink, 
ifjaink elhatározást hasonló egyesületek alapítására. Nagy 
szükség volna azokra, mert hiszen szomorúan láthatjuk, 
hogy idősebbjeink is meggyengültek a református keresz-
tyéni öntudatban és egyházszeretetben, — ifjaink pedig 
teljesen híjával vannak ezeknek. Pedig egyházunk jövője, 
boldogulása attól függ, hogy mennyire sikerül megnyer-



nünk ifjabb generációnkai az evangéliumnak és evangéliumi 
egyházunknak. 

Az egyesület anyagi ügyeiről Hamar István pénz-
tárnok tett jelentést. Jelentése, a mely szerint az előző 
évi pénztármaradványnyal együtt a tavalyi bevétel 3687 frt 
85 kr, kiadása pedig 718 frt 75 kr volt, eléggé örven-
detesnek tünteti föl az anyagi helyzetet, a mennyiben a 
vagyon állaga 2969 frt 10 kr. Szaporodás a megelőző 
évi maradványnyal szemben 877 frt 97 kr. Az egyesület 
vagyonából 300 frt alapítványi-, 2192 frt 61 kr. helyiség-
alapi tőke; 476 frt 49 kr. pedig a folyó kiadások fede-
zésére szolgál. Sajnálatos azonban, hogy az egyesület 
tagjai közt igen sok a hátralékos; a miért is a közgyűlés 
komolyan felkérte a tagokat kötelezettségeiknek ez irány-
ban való teljesítésére. 

A hivatalos jelentések után a vidéki testvéregyesü-
letek fejezték ki üdvözleteiket. Dr. Kecslcemélhy István 
a kolozsvári ref. theol. ifjúsági egyesület nevében szólott 
s kifejezve üdvözletét, egy rendkívül hatásos beszédben 
buzdította az egyesületet a kitartó munkára. Utána J.iácz 
Elemér segédlelkész a komáromi ref. ifjúsági egyesület 
üdvözletét tolmácsolta; röviden, de szépen mutatva fel 
azokat az áldásos hatásokat, a melyeket az evangélium 
ereje körünkben eszközölt. Mindkét beszédet lelkes éljen-
zések kisérték, s a közgyűlés köszönetét tolmácsolta a 
magokat képviseltető egyesületekkel szemben s felkérte 
a küldötteket, hogy azt megbízóik előtt kifejezni szives-
kedjenek. 

Majd felolvasták a kolozsvári ref. és az eperjesi 
evang. theologiai ifjúsági egyesületek üdvözlő leveleit, a 
melyekből örömmel értesült a közgyűlés a körükben folyó 
jó munkáról s a mi egyesületünk iránt érzett testvéri 
szeretetről. »Mi eperjesi theol. hallgatók — írják az eper-
jesiek — már ezelőtt néhány évvel alkottunk oly egye-
sületet, hol magunkat azon szükséges eszközökkel igyek-
szünk felövezni, melyekkel a jövőben mint lelkészek sike-
resen működhetünk a nép vallásosságának emelése érde-
kében. Összejöveteleinket rendesen bibliamagyarázatokkal, 
énekkel és imával szoktuk végezni. Ebbeli munkálkodá-
sunkat most fokozott erővel folytatjuk, mivel szükségét 
látjuk s áldásos voltát bizonynyal tapasztalni fogjuk az 
életben. Figyelmünket azonban ez évben már nemcsak 
saját magunkra irányítjuk. Kedves küldöttetek, Kovács 
László úr felhívó szavaira ugyanis a legnagyobb örömmel 
és lelkesedéssel jelentettük ki hozzátok való csatlakozá-
sánkat, s ezen igéretünket igyekszünk is, tőlünk telhetőleg 
beváltani. Kollégiumunk egyik termében nyilvános irás-
magyarázatokat tartunk s e mellett vallásos költeménye-
ket szavalunk. Hiszszük, hogy törekvésünknek meg lesz 
a kivánt gyümölcse. De nemcsak városunkban, hanem a 
vidéken is igyekszünk termi, a mennyit lehet. December 
9-én Kassán rendezünk protestáns estélyt. íme kedves 
testvéreink, így igyekszünk kötelességeinknek eleget tenni. 
Mindenesetre kevés az, a mit tehetünk; de, a mi csekély 
erőnkből telik : örömmel megteszszük«. 

Az ezek után beadott indítványok örvendetes bizony-
ságai annak, hogy egyesületünk tagjaiban él és működik 
a lélek, a mely munkára serkent. A külföldi keresztyén 
ifjúsági egyesületek által gyakorlatba vett ű. n. imahetet 
az új esztendő első hetében az egyesület is meg fogja 
tartani s a hétnek minden napján vallásos, buzdító el-
mélkedéseket és bibliamagyarázatokat fog rendezni. Ezt 
az egyesület már a megelőző években is megtette, most 
azonban tovább ment, s Szabó jAladár indítványára 
elhatározta, hogy az új esztendő első hetének ily buzgól-
kodó elmélkedések, előadások és estélyek tartása által 

leendő épületessé tételére az összes egyházak lelkészeit 
fel fogja hivni s e végből kérő szózatot fog kibocsátani. 

Az egyesület propagalása és új tagok nyerése végett 
elhatározta ez egyesület, hogy propagáló bizottságot vá-
laszt s annak megalkotását a választmányra bízta. Hisz-
szük, hogy az a bizottság szép eredményt fog felmutatni 
az új munkában. 

Kovács László indítványára, — a mely indítványt 
lapunk jövő számában indokolásával együtt egész terjedel-
mében közölni fogunk — kimondotta az egyesület, hogy 
programmjába veszi az iszákosság elleni küzdelmet s nem-
csak hogy támogatni fogja a Kék-kereszt egyesületet, 
hanem vállalkozó tagjai által maga is törekedni fog a 
mértékletesség terjesztésére. íme a megismert és befoga-
dott evangéliom külső, a társadalomban folytatandó mun-
kálkodásra is buzdítja az egyesületet. Legyen Istennek 
áldása elhatározásán s munkálkodását koronázza minél 
nagyobb siker. 

Ugyancsak e benső életre s a keresztyéni összetar-
tozandóság érzésének ápolására vall az is, hogy Szabó 
Aladár indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy a 
»Student Volunteer Missionary Union* (Studensek önkéntes 
misszionárius egyesülete) által Londonban 1900. jan. 2 — 6-ig 
tartandó nemzetközi értekezleten egy kiküldött által fogja 
képviseltetni az egyesületet s a csatlakozásra a vidéki 
testvér egyesületeket is felhívja. A képviselettel Hamar 
István theológiai tanárt bízta meg, s költségeire 150 frot 
megszavazott. E nagyfontosságú elhatározással a buda-
pesti ref. ifjúsági egyesület is csatlakozott a világ-evan-
gelizáció studens világmozgalmához. Képviselője által élet-
jelt ad magáról a föld minden részéből összegyűlő nemzet-
közi értekezleten s az onnan nyerendő erők és elhatározások 
mindenesetre meg fogják teremni áldásos gyümölcseiket az 
egyesület további életében. 

A titkári és a pénztári jelentések kinyomatásának 
elhatározásával s Szilassv Aladár elnök záró szavaival 
véget érvén a közgyűlés hivatalos része, a gimnázium 
nagytermébe vonult át az ifjúság, a hol a Lorántffy 
Zsuzsánna-egyesület több hölgy tagjának szívességéből és 
segítségével rendezett szeretetvendégségen párolgó tea s 
mellé illő harapni valók vártak reá. A szeretetvendégség 
jegyeinek olcsósága (30 kr.) lehetővé tette, hogy még a 
legszegényebb is részt vegyen; s részt is vett, mert körül-
belül 120 fiatal ember töltötte meg a termet. 

A szeretetvendégség rendezői azonban a testi táplá-
lék mellől nem hagyták el a szellemi és eszthetikai 
élvezeteket sem. Gondoskodtak ezekről is bőven, s az 
érdekes felszólalások, szavalatok, zene és ének számok 
olyan élvezetet nyújtottak, a milyet máshol semmi 
árért sem találhattak volna meg ifjaink. Rövid buzdító 
beszédeket mondottak dr. Kecskeméthy István, Gergely 
Antal, Csűrös István, Lászlófalvi Eördögh Árpád, szaval-
tak: Nagy Vince theologus (saját költeményét), Domby 
Béla, Böszörményi Jenő, Katona Ernő, Lászlófalvy Eördögh 
Árpád; — Kormos Tivadar és Nemes Elemér főgim-
náziumi tanulók hegedű és zongora duettet adtak elő, — 
Kovács László pedig, Kovács Lajos zongora kísérete 
mellett énekelt. 

S a mint Isten igéjének olvasásával és az ő nagy 
nevének magasztalásával kezdtük közgyűlésünket, — azzal 
is végeztük be. Szabó Aladár titkár, Jézusnak a naini 
ifjúhoz intézett szavai (»Ifjú! néked mondom, kelj fel!«) 
alapján rövid, buzdító beszédet intézett az ifjakhoz; intve 
őket a Krisztusban való hitre és a Krisztus szerinti életre. 
Végül Kájel István theologus buzgó imádsága rekesztette 
be szeretet-vendégségünket. 

Referádám halvány vonásokban volt ugyan csak 



képes feltüntetni egyesületünk közgyűlésének s működé-
nek képét ; .de hiszem, hogy e halvány vonásokból is 
kiragyog az az élet, a mit a Krisztus evangéliuma szült 
és táplál. Vajha ez az evangélium mind több-több ifjút éb-
resztene fel az életre széles e hazában! Akkor nem kel-
lene féltenünk magyar prot. anyaszentegyházunkat semmi-
féle ellenségtől I H. 1. 

MISSZIÓÜGY. 
Titkári jelentés 

a budapesti ev. ref. ifjúsági egylet működéséről 
az 1899. évben. 

Tisztelt közgyűlés! 
Az elmúlt év is a kegyelemnek esztendeje volt, telve 

Istennek munkánkon nyugvó áldásával. A mi dicsekedés 
leend azért e sorokban, az Ő nevével való dicsekedés 
leend az. Az ő nevével való dicsekedés, ki a mi hamar 
fáradó erőnkkel, gyorsan csüggedő lelkesedésünkkel és 
bizony nem egyszer tétovázó hitünkkel nem fáradt el 
munkálni a kegyelem országa dolgait hazánk fővárosá-
nak ifjúsága között. 

Egyleti életünk folyása az elmúlt esztendőben ha-
tározott haladás az előbbi évekkel szemben. Nem roha-
mos, hogy úgy mondjam nem fiatalos természetű e ha-
ladás, — s hányszor nem békétlenkedtem én magam és 
békétlenkedtünk annyian e miatt, — pedig épen ez mu-
tatja az Ür vezető kezét, ki a puha fűzfát gyorsabban 
növeli, mint a kemény tölgyet. 

Egy létünk rendes keddi és csütörtöki összejöveteleit, 
a nyári hónapok kivételével, megtartottuk rendesen. A 
keddi estéken a diák osztály — nem diák tagok részvé-
telével is — tartotta rendes biblia olvasását. Az év első 
felében a Római levél második felét olvastuk; az őszi és 
téli hónapokban a hegyi beszédben gyönyörködtünk Máté 
evangéliumából. Haladás az előbbi évekkel szemben, hogy 
a Szentirás tudakozását nyáron át is folytatták a fővá-
rosban tartózkodó tagok, hol egyikünk, hol másikunk 
lakásán gyülekezve össze Hálával kell említenem és di-
csekedéssel, hogy az ifjak érdeklődése nem lankadt, sőt 
gyarapodott ez esték iránt, úgy hogy mind többen és 
többen vettek részt keddi estélyeinken, melyeken a téli 
időszakban szeretet-vendégségeket is tartottunk. Termé-
szetes dolog is az, hogy a ki közvetlen közelről érint-
kezik az Isten igéjével, az azt meg is szereti. A keddi 
esték résztvevői az elmúlt évben diák alosztálylyá ala-
kulván, február 12-én tartott közgyűlésük alkalmával 
felhívták hazánk főiskolai ifjűságát a csatlakozásra az 
í rás tudakozásában. Felhívásunknak eredménye lőn az 
eperjesi theol. ifjúság és a nagykőrösi tanítóképző intézet 
növendékeinek csatlakozása a szent munkához. 

Csütörtöki estélyeinken, melyeket többször a ref. 
főgimnázium nagytermében tartottunk a nagyközönség 
belevonásával, a legkülönfélébb tárgyakról való felolva-
sásokkal és előadásokkal igyekeztünk s igyekezünk az 
ifjúság és vendégeink érdeklődését kielégíteni. A tárgyak 
sokféleségeiről és hasznos, érdekes voltáról számoljon az 
alábbi kimutatás. 

Felolvasást vagy szabadelőadást tar tot tak: 
Dr. Thaly Loránd: Bízzatok! Dr. Szabó Aladár: 

A biblia eredeti kéziratairól. Dr. Szabó Aladár: Az ős-
keresztyén nőkről. Szilassy Aladár: Hála, vallástétel. Petri 
Elek: Áz egyház munkája. Szőts Farkas: Az ev. hatása. 

Hamar István: Az ev. hatása. Szabó Aladár: Ifjúság és 
család. Gergely Antal: Pogányok térítése. Forgács Gyula: 
Egy pogány nép. Fleischer Gyula: Jézus az élet. Ilye-
falvi Kálmán : Beszéd. Makay Lajos : Az esküszegő. 
Kovács Lajos: A céhek életéről (két előadás.) Gergely 
Antal: A pogányokról. Gergely Antal: Az iszákosságról. 
Vörös Sándor: Á Jerémiádokról. Samu János: Sztárav 
Mihály drámái. Szabadi Béla: A sajtóról. Dr. Bernát 
István: A szövetkezetekről. Dr. Zelenka Lajos: Jeruzsálemi 
útjáról. Petri Elek: Üdvözítőnk az igazi »Tanitó«. Dr. Szabó 
Aladár: Krisztus mint ^Szabadító*. Gergely Antal: Jézus 
az élet fejedelme. Kovács László: Egy utas naplójáról. 
Keresztes Gyula: A szivrői. Isóz Kálmán: Apor Péter 
Metamorphosis Transsylvaniae (két előadás.) Duzs Dezső: 
Hazánk protestáns vértanúiról. Kovács László: Az inkvi-
zícióról (több előadás.) Forgács Gyula: Egy ifjú megtérése. 
Lohmann hittérítő: Kisázsiai útjáról. Vischer János : Az 
angol diákélet. Makay Lajos: A Fehérkereszt egyesület. 
Forgács Gyula: A spiritizmusról (két előadás.) Webster 
skót lelkész: Az angol ifjúsági egyletekről. Dr. Szabó 
Aladár: Előbb fel kell támádnunk Krisztussal, csak azután 
öltözhetjük fel az új embert. Kovács László: A kősziklán 
épült vár ostromáról ésDrumond prédikációi. Makay Lajos: 
Az angol reformációról (két ízben.) és a Külmisszió ismerte-
téséről. Dr. Szabó Aladár: A berlini ifjúsági egyletről. Kovács 
Lajos: Egy nap Velencében. Gergely Antal: Az üdv-
hadsereg. Vásárhelyi József: A veritékről. Biberauer 
Richárd: Ha lélek szerint élünk, lélek szerint járjunk. 
Tóth Miklós: Két világvárosról. Kovács László: A hirlapirás 
történetéről. Forgács Gyula: A mohamedánizmusról. Vörös 
Sándor: Ressenyei György vallásosságáról. Eördög Árpád: 
A vallásszabadságról, Samu János: Petőfi életéről. Vörös 
Sándor: Petőfi költészetének vallásos hangjairól. Csűrös 
István: A szabadságról. Kájel István: Második legációm. 
Szilády Zoltán: Olaszországról. Szabó Aladár: Biblia-
magyarázat. Dr. Szakáll Gyula: Hires természettudósok 
vallásos nézetei. 

Az egylet kebelében fenálló »Fehér kereszt* szö-
vetség havonként egy estén tartott felolvasást, igyekezvén 
küzdeni az ifjak megölője, a paráznaság ellen. 

A hold- és rózsa-utcai imateremben, az oda járó 
ifjak és nagyközönség körében végeztek nem csekély mun-
kát ifjaink; e helyeken tartott számos felolvasásaikkal és 
előadásaikkal igyekezvén az ifjakat és mindeneket közelebb 
hozni a Krisztushoz. Egyesületünk iparos ifjai buzgólkod-
tak szépen e helyeken, különösen a hallgatóság toborzásá-
ban ; de nem egyszer sikerült szavalataikkal és felolva-
sásaikkal is. íme az Ur szőlőjében mindenek találnak 
munkát. 

A vasárnapi iskolai oktatásoknál ifjaink közül szá-
mosan mint tanítók vettek részt. 

Kiadványaink során meg kell emlékeznem a »Ker. 
Híradóról«, az ^Útmutatóról* és a »Bibliai Kalauzról«, a 
melyeket a szokott módon és a szokott társaságban adtunk 
ki. Forgács Gyula tagtársnak a Spiritizmusról szóló mun-
káját pedig elhatároztuk kiadni; meg is jelent a közgyűlés 
napján és egyesületünkben kapható. Tagtársunk írói tisz-
teletdíját (önkéntes adakozás) a Kolangara misszióra aján-
lotta fel, melyre külön is történt gyűjtés ifjúságunk körében. 

Nagyobb ünnepélyeink közül hadd említsem meg az ősz 
elején rendezett szép Petőfi-ünnepélyt, mely a maga komoly 
szépségével méltó volt hazánk nagy költőjéhez, s a reformá-
ciói Emlékünnepélyt. Mindakettő a nagyközönség élénk rész-
vétével folyt le, bizonyságául annak, hogy ifjaink törek-
vése szeretetre és elismerésre talál a nagyközönség köré-
ben is. Rendeztünk még egy nagy zene-estélyt és több 
felolvasó estét, különösen a húsvét, előtti időszakban, 



valamint ez év első hetében, a Lorántffy Zsuzsánna-egy-
lettel együtt. Ez estélyeken azt az örvendetes tapasztala-
tot tettük, hogy a közönség számára kicsinynek bizonyul-
tak a rendelkezésünkre álló termek. 

Egyesületünk ez idén megvalósíthatta régi tervét, 
t. i. a testvér egyesületeknek meglátogatását. Kovács László 
tagtársunk az eperjesi diákokat látogatta meglá toga tásá -
nak eredménye az a szíves testvéri viszony, melylyel az 
eperjesi testvérekkel vagyunk. Egyletünk másodtitkára 
pedig a békési munkás- és ifjúsági-egyletetet, a törökszent-
miklósi ifj. egyletet, a komáromi ifj. egylet, és a mező-
túri ref. olvasó-egyletet, a duna-szt.-györgyi vasárnapi 
iskolákat látogatta meg és a nagykőrösi tanítóképezdei 
ifjak egyesületét ; ez utóbbit Kovács László társaságá-
ban. Mindenütt velünk volt az Úr s ennek tulajdonít-
hatjuk azt a nagy szetetetet, szíveslátást, s a nem 
egy helyen tapasztalt áldást, mely látogatásunkat kisérte. 
E helyen legyen szabad köszönetet mondanom Kecske-
méthy Ferenc békési lelkésznek, ki 15 frt, Szilassy Ala-
dárné úrnőnek, ki 10 frt és a mezőtúri ref. olvasóegyletnek, 
mely 9 frt és azon megnevezellenül maradni akaró ada-
kozóknak, kik 15 frtnyi [ összeggel lehetővé tették ezen 
utazások megtételét. Még 9 frt van kezeim között e célra, 
a többi 40-et a hét helyen végzett látogatásnak vasúti 
költségei felemésztették. 

Ezen látogatások eredménye, hogy ma a komáromi 
ifj. egylet küldötteit körünkben üdvözölhetjük. T.-Szt.-Miklós 
Nagy-Kőrös, N.- Becskerek, Békés, Eperjes nem jöhetnek, 
de áldást kívánnak hozzám intézett soraikban munkánkra. 
Hallgassa meg őket a Kegyelem s hallgasson meg min-
ket is, mikor áldást kérünk reájok és minden törekvésre, 
mely az ifjakat Krisztushoz akar ja vezérelni. 

Állandó és céljainknak megfelelő helyiséget még a 
kiküldött bizottságnak nem sikerült szerezni, pedig már-
már a megoldás küszöbén állottunk. De munkájának bizony-
sága az a megajánlott 100 frt, melyet biztosítania sike-
rült évenként a kibérlendő helyiség költségeinek fedezé-
sére. A közel jövő legsürgősebb munkája a helyiségkér-
dés megoldása leend. 

íme mélyen tisztelt közgyűlés, egy év reménysége, 
a mint valóra vált munkánkban, halvány sorokban vázolva. 

Mint mondám, van okunk dicsekedni az Úr kegyel-
mével, mert minden dolgunkban megsegített, melyekben 
hozzá fordultunk. Mégis nem a multakra, nem a multak 
sikereire akarok én hivatkozni, mikor fokozottabb tevé-
kenységre, szilárdabb hitre, serényebb munkára hívom 
fel az egyesület tagjait. 

A ki a kezét az eke szarvára vetette, nézzen előre — 
mondja az írás. Nézzünk előre, hol Urunk Jézus áll! 
Nézzünk oda, a hol ő életét adta a világért, hogy ez a 
világ boldog, tiszta, becsületes, igaz, idvezült világ legyen. 
Nekünk itt a fővárosban különösebb hivatás jutott osz-
tályrészül: egy ország ifjúságát mozgatni a becsület, a 
szeretet, az igazság, jóság, szentség, egyszóval a Krisztus 
országa érdekében. Nézzünk előre, nézzünk fel oda, a hol 
nemcsak a munka veríték cseppjei, de a megváltás vér-
cseppjei hullottak e világ idvességeért. Nézzünk oda, hol 
mindenek elvégeztettek értünk s nekünk csak el kell 
fogadnunk a kegyelmet, mely egyedül hatalmas arra, hogy 
ujjászülje ezt a bűneiben vén világot. 

Budapest, 1899. dec. 8. 
Az ifj. egylet alázatos szolgája: 

Gergely Antal, 
II. titkár. 

F e l h í v á s 
a magyarországi evangéliumi gyülekezetekhez, e gyülekezetek lel-
készeihez, tanítóihoz, elöljáróihoz és mindazokhoz, a kik szeretik a 

mi Urunk, a Jézus Krisztus evangéliumát. 

Kedves testvéreink az Úrban ' Közéig ama neveze-
tes óra, melyben vénülő ó évünk visszatér az örökké-
valóság ölébe s egy új év hajnala derül fel reánk. Mit 
hoz ez az újesztendő? Sok tekintetben attól függ, hogy 
Istennel vagy Isten nélkül lépünk-e a b b a ? Vele erősek 
vagyunk és boldogok; nála nélkül semmit sem cseleked-
hetünk. Épen azért arra kérjük mindazokat, a kiknek 
fáj, hogy a magyar evangéliumi egyházak roskadoznak s 
számban és erőben fogynak: hívják össze az év első 
teljes hetében hívő társaikat, s buzgó könyörgéseket bocsát-
ván a megfeszített és feltámadott Krisztus nevében az 
Atyához, a Szent Léleknek vezetése és Isten igéjének vilá-
gítása mellett elmélkedjenek az egyház bajairól, a társa-
dalmi s a nemzeti élet sebeiről s egyszersmind a gyó-
gyulás eszközeiről és az Ur által kimutatott fenséges 
célokról is. Mondják el mindazoknak, a kik még nem 
tudják, hogy millió meg millió evangéliumi keresztyén van 
a világ minden részében; hogy az evangéliumi egyházak 
erősek, s az evangélium által áthatott nemzetek hatalma-
sak ; hogy az év első teljes hetének minden napján más 
országokban is összegyűlnek az evangéliumi keresztyének, 
hogy a hitben, reménységben és szeretetben erősödjenek. 
Mily áldás áradna le reánk, ha csak azt az egy tényt 
meggondolnók és szivünkre vennők, hogy az evangéliumi 
keresztyén egyháznak, sok mindenben különböző tagjai, 
egy nagy és fenséges egységet alkotnak, mert mindnyájan 
egyek a Krisztusban !!! Lelkesítsük a félénkeket, élesz-
szük a bágyadókat és csüggedezőket és gyűjtsünk mun-
kásokat minden jó munka előmozdítására 1!! Ha minden 
evangéliumi egyház, az év elején egész alázatossággal 
kéri a kegyelmet s elmélyed az evangéliumba, lehetetlen, 
hogy nagyobb élénkség s erőteljesebb élet ne mutatkozzék, 
mint eddig. Az összejöveteleken tartandó beszédek tár-
gyaiul ajánljuk a következőket. 

Vasárnap. Január 7. 
Krisztus az egyház feje; az egyház egy s ahhoz 

mindazok hozzá tartoznak, a kik igazán hisznek a meg-
feszített és feltámadott Krisztusban. Ef. I. 22—23 ; Kol. 1,18. 

Hétfő. Január 8. 
Bánjuk meg bűneinket! Valljuk meg, hogy sokan 

járnak széles úton hitetlenségben, vakhitben; hogy sokan 
hódolnak az emberi bölcselkedés hitegetésének, s elvetik, 
vagy elhanyagolják az Isten igéjét; hogy sokan elfeledik 
az Úr napjainak megszentelését, s hogy sokan megbántják 
és megkeserítik az Isten Lelkét, a ki a Krisztushoz hívo-
gat. Dán. IX; I. Ján. 1. 8—10; LI. Zsolt. Adjunk hálát 
az elvett jókért! I. Kor. 1, 4 ; Fii. 1, 3 ; II. Thess. 1, 3. 

Kedd. Január 9. 
Az egyház legyen s Krisztushoz hű. Ne szégyelje 

az Úr evangéliumát ; ne tűrje, hogy hitetlen'vagy világias 
életű emberek foglalják el hivatalait. (Egyházfegyelem.) 
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Málé 15, 9 ; Kol. 2, 22; II. Tim, 3, 10; Gal. 3, 16; 
I. Kor. 11, 29 ; Ef. 4, 3—6. 

Szerda. Január 10. 
A nemzeteik ereje az evangélium. A hol a bibliát 

szeretik s a Krisztust követik, ott szabadság, rend, erő és bol-
dogság honol. (Bibliaterjesztés, evangéliumi iratok és lapok 
ajánlása.) II. Zsolt. Róm. 13, 1—7; I. Tim. 2, 1—6; 
Péld. 8, 15. 

Csütörtök. Január 11. 
A családi élet legyen tiszta, s e végből kívánatos, 

hogy a házi áhítat mindenütt meghonosodjék. 
Az iskolák pedig legyenek igazán az egyház vete-

ményes kertjei, át meg át hatva az evangélium erejétől. 
Ef. 3 ,15 ; Kol. 3, 17; I. Tim. 1, 5 ; I.Tim. 3, 14—16; 

I. Ján. 2, 1 2 - 1 4 ; II. Ján. 4. v.; Csel. 2, 17—18. 

Péntek. Január 12. 
A keresztyén élet felújítására mindenütt belmissziói 

munkát kell indítani. Ifjúsági egyleteket, nő-egyleteket, 
mértékletességi egyleteket kell szervezni. 

Máté 25, 32—46; Lukács 13, 20—21; I. Kor 3, 
7—13; I. Pét. 3, 8. 

Szombat. Jannár 13. 
Az Isten országának eljöveteléért kell imádkoznunk. 

Jöjjön el az Úr országa zsidókhoz, pogányokhoz, s azok-
hoz is, a kik a keresztyén nevet viselik ugyan, de mél-
tatlanul. 

Máté 28, 19—20; Csel. 1, 8; Csel. 8, 4; Ézs. 62, 
1—2; I. Thess. 1, 6—10: Zsid. 12, 2—4; Ézs. 53, 11. 

Még csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy a vasár-
napra kijelölt tárgy a közönséges istentiszteleten tartatni 
szokott beszédbe foglalandó; a többi napokra kijelölt 
tárgyak akár a hétköznapi istentiszteleteken bibliamagya-
rázatok keretében, akár vallásos estélyeken alkalmas elő-
adásokban, sőt magánházaknál tartott összejöveteleken 
áldásos beszélgetésekben is kifejthetők. 

Ezek után Isten minden kegyelmét és áldását kívánva 
maradunk 

Budapest, 1899 december 8. 
a budapesti ref. ifj. egylet közgyűléséből: 

Lászlófalvi Eördögh Árpád, Szilassy Aladár, 
jegyző elnök. 

IRODALOM. 

** Új köte tek az Olcsó Könyvtárban. Legrégibb 
gyűjteményes vállalatunk, mely oly tapintatosan válogatja 
meg a hazai és a külföldi irodalomból azt, a mire a 
nagyközönségnek és az iskolának szüksége van: ismét 
új kötetekkel gazdagodott. Kisfaludy Károly két pompás 
vígjátéka, Mátyás deák és Hűség próbája nyitja meg az 
új sorozatot. (1147. sz.) Az elsőt az új középiskolai tan-
terv kötelező olvasmányul rendeli ; de mennyivel jobban 
illenék műkedvelő színpadokra is, e történetünk kiváló 

alakjait annyira jellemző két apróság, mint sok modern 
léhaság! Imre Sándor terjedelmes tanulmánya: A nép-
költészetről és népdalokról (1148 — 52. sz.), a jeles esthe-
tikusnak kiváló gonddal készült munkája, mely a hazai 
és idegen népek népi költészetének főmotivumait kutatja. 
Leskovár Jankó: Roskadozó-kastélyok című szép beszé-
lyét a szláv irodalmak szorgalmas magyarítója, Margalics 
Ede ültette át (1153—56. sz.). A következő kettős füzet 
(1157—58. sz.) Márki Sándor mélyreható essayje: A 
középkor főbb krónikásai. Kritikailag ismerteti ebben a 
a magyarok honfoglalása koráig ismert krónikásokat, a 
kik hiteles és megbízható adatokat jegyeztek föl őseink-
ről és pedig: Jordanes, Procopius, Toursi Gergely, Frede-
gár, Paulus Diaconus, Einhard, Rimbert szent Anskarja 
krónikáit és végül egy összefoglaló fejezetben mindazon 
középkori krónikásokat, a kik a magyar történetírás kút-
fői. Értékes gyűjtemény Jánosi Gusztávé: Angol, francia 
és olasz költökböl (1159—60. sz.); válogatott gyűjteménye 
Hugó Viktor, Coppée. Moore, Longfellov; Stecchetti, Byron, 
Ariosto stb. szebb verseinek. Nagy érdeklődésre tarthat 
végül számot Riedl Frigyes könyve: Magyarok Rómában. 
(1161—62. sz.) A statisztikailag is gonddal megirt tanul-
mány az örök városban minden idők óta megfordúlt 
magyar írókról és tudósokról szó1. Az Olcsó Könyvtár 
egyes számai 10 krajcáron minden hazai könyvkereskedés-
ben kaphatók. 

** A »Magyar Könyvtár* decemberi füzetei között 
ismét a magyar irók munkái dominálnak; az idegen 
irodalmaknak ezúttal csak egy szám jutott. Hevesi Sándor, 
a ki Moliérenek már több munkáját fordította le a »M. K.« 
számára, ezúttal a »Precieuses Ridicules«-t ültette át, 
melynek magyar címe: »A kényeskedők«. A darabhoz 
kitűnő bevezetést és tartalmas jegyzeteket is irt. A régi 
magyar irodalmat ezúttal Tinódi Sebestyén válogatott 
históriás énekei képviselik, melyeket Perényi Adolf adott 
ki, jó bevezetéssel és jegyzetekkel. Újabbkori klasszikusaink 
közül Arany János szerepel most is, még pedig a Kele-
men Béla által kiadott Vojtinával; mellette pedig Jókai 
Mór áll, a kinek »A Nagyenyedi két fűzfa* c. elbeszélése 
ezentúl köteles iskolai olvasmány lesz. A remek novellát 
a »M. K.« szerkesztősége épen egy kiváló nagyenyedi 
tanár, Váró Ferenc által láttatta el érdekes bevezetéssel. 
Legújabb irodalmunkat a mostani sorozatban Thury Zoltán 
képviseli, »Urak és parasztok« c. elbeszélés-gyűjteményé-
vel, mely legjavát tartalmazza annak, a mit ez a jeles 
novellistánk ez ideig termelt. Nőiróink is szóhoz jutnak 
immár a »M. K.« ban. Szabóné Nogáll Jankától való 
ugyanis a 147. számú »Mara és egyéb történetek« cimű 
füzet, mely a finom és kedveshangú írónőnek néhány 
legszebb munkáját tartalmazza. A »M. K.«-ból eddig 
megjelent 147 füzetről teljes jegyzéket szívesen küld a 
kiadóhivatal: Wodianer F. és Fiai (Andrássy-út 21.) 
Egy-egy szám 15 kr. 



E G Y H Á Z . 

A lelkészi jövedelmek állami kiegészítése, a 
mint hirlik, csakugyan megkezdődik még ebben az évben. 
Azon lelkészek számára, a kiknek a kiegészítése meg-
állapítható volt, az egyes egyházi főhatóságokhoz küldi 
meg a miniszter a szükséges összegeket, s így, ha nem is 
karácsonyra, de az új esztendőre már a lelkészek egy 
része meg fogja kapni a kiegészítést. 

A negyed i ref. e g y h á z á ldozatkészsége . Balogh 
Elemér pozsonyi missziói ref. lelkész, hogy templomépítési 
alapjukat növelhesse, decemben 3-án segélygyűjtés végett 
a komáromi ref. egyházmegyébe kebelezett negyedi egy-
házat is felkereste. A jószivü s buzgó negyediek szives 
vendégszeretettel fogadták s délelőtt nagy áhítattal hall-
gatták magas szárnyalású adventi beszédét; délután pedig 
nemes és tanulságos élvezetet nyújtott nekik az a gaz-
dag tartalmú szabad és élénk előadás, melyet Balogh 
Elemér az angol és amerikai egyházi élet viszonyairól, 
legnagyobbrészt személyes tapasztalatai alapján tartott. 
A gyülekezet szívesen hordta össze áldozatfilléreit, mert 
a házankénti megkeresést mellőzve, a templomi perselybe 
110 koronát rakott össze ; a mi, tekintve a mostoha gaz-
dasági éveket és a gyülekezet létszámát, nem kicsinylendő 
adomány. Negyeden még él a hívek lelkében a régi buz-
góság s áldozatkészség, mert dacára annak, hogy 35—40 
százalékos egyházi adóval tartják fel templomukat és iskolá-
jukat, évről-évre juttatnak kegyes adományt más segélyt kérő 
egyháznak is. S a mi a legnagyobb ritkaság s a legszebb: 
múltjában nem lehet feltalálni, hogy gyülekezet és lelkész 
vagy főtanító itt egymással valamikor perben állott 
volna. 

R e f o r m á t u s i s t e n t i s z t e l e t e k a fe lv idéken. Lélek-
emelő ünnepre készülnek f. hó 24-én, advent 4-ik vasár-
napján a felvidéken, — különösen Trencsén megyében 
szétszórtan elő református hitrokonaink. Ugyanis a nyit-
rai missziói ref. lelkész közbenjárása folytán Trencsén 
vármegye alispánja, Baross Jusztin szives volt a vármegye-
háza dísztermét istentisztelet tartásra átengedni. — Ez 
az első református istentisztelet Trencsén vármegyében, 
hol mintegy 250—300 lélek van beékelve a tótság közé. 
Az istentisztelet úrvacsora osztással lesz egybekötve. Az 
ünnepi prédikációt a misszió lelkésze, Sedivy László, az 
úrvacsorai beszédet Dömény Zoltán illavai fegyházi ref. 
lelkész tartja. Az istentisztelet iránt igen nagy az 
érdeklődés, s örömmel jönnek össze híveink, kik éhezik 
az örök élet beszédét, s szomjúhozzák a vigasztalás italát. 
A mozgalom élén Sedivy László nyitrai lelkész, Polyik 
Imre trencséni törvényszéki biró és Dömény Zoltán illavai 
fegyházi ref. lelkészek állanak. — Trencséntől egészen 
Gsacáig most folyik a ref. hivek összegyűjtése, s való-

' szinűleg jövőre már Zsolnán is tartható lesz ref. isten-
tisztelet. 

P r o t e s t á n s e s t ék Kolozsvárot t . Mint az Erdélyi 
Prot. Lapból örömmel olvassuk, a kolozsvári ref. egyház 

presbitériuma, a téli időszak folyamán rendszeresen tartandó 
^protestáns esték* rendezése céljából bizottságot küldött 
ki. E protestáns esték feladata az evangéliumi protestáns 
szellemet, mint az élet minden terén produktivitásra 
hivatott munkás elvet ápolni. Eszközük: karének, szava-
latok, felolvasások, melyek mind híven szem előtt tartják 
itt a célt, mely a valláserkölcsiség, a protestáns öntudat 
s közelebbről a református egyháziasság ébresztése, erő-
sítése. E protestáns esték a város különböző részeiben 
egyszerre öt helyen tartatnak. Az első estély folyó hó 3-án 
tartatott meg a theol. fakultás dísztermében, nagy és elő-
kelő közönség jelenlétében. Felolvasást dr. Bartók György 
püspök tartott ily cim alatt: Krisztus és az ő vallása 
mint új életviszony Istennel és mint erkölcsi életeszmény. 
Volt még ezenkívül karének és szavalat, s a mély hatású 
estét Nagy Károly theol. tanár zárta be rövid, lelkesült 
beszéddel, melyben ajánita a »Koszorú« füzeteit, a pro-
testáns árvaházi naptárt s hivta fel a figyelmet általában 
a protestáns irodalmi termékekre. A külmagyar-utcai iskola-
helységben Kenessey Béla theol. igazgató tartott előadást; 
a szén-utcai iskolahelységben Ilerepei Gergely ref. lelkész, 
ki a rendező bizottságnak is elnöke; a monostori kerü-
letben Kecskeméthy István theol. tanár és a hidelvei 
iskolahelyiségben Molnár Lőrinc lelkész. — A megkez-
dett jó munkát melegen üdvözöljük, s kívánjuk, hogy a 
kitűzött szép célt minél nagyobb buzgalommal s minél 
több evangéliomi erővel munkálhassa. 

I S K O L A . 

A tan í tók v á l a s z t á s i j o g o s u l t s á g a A kúriának 
egy elvi határozatából kifolyólag a tanítóknak a választási 
jogosultsága a jövőben kissé korlátozott lesz. Ugyanis 
csakis a kinevezett, állásukban megerősített és megválasz-
tott tanítóknak lesz képviselőválasztási joguk. Az ideig-
lenesen alkalmazott és állásukban még meg nem erősített 
tanítóknak a jövőben választói joguk nem lesz. 

A magyar tanítóképzés a párisi kiállításon. 
A tanítóképző tanárok egyesülete kollektív kiállításban 
mutatja be a magyar tanítóképzést a jövő évi párisi 
kiállításon. A munkálatok befejeztetvén, a teljesen kész 
kiállítást a legutóbb tartott választmányi ülés alkalmával 
mutatta be Sztankó Béla egyesületi titkár, a kiállítás ter-
vezője, a választmánynak a pedagógium egyik termében. 

E g y s é g e s tan í tóképzés . A kultuszminiszter új 
vizsgálati szabályzatot dolgoztatott ki az állami tanító-
képző intézetek számára, s a szabályzat tervezetét véle-
ményadás végett megküldötte a tanítóképző tanárok or-
szágos egyesületének. Ennek választmánya f. hó 8-án 
tartott ülésében foglalkozott az tügygyel. Nagy Sándor 
tanítóképző intézeti igazgató, az ügy előadója azt hibáz-
tatta a szabályzatban, hogy nem vette tekintetbe a 
tanítóképző tanároknak mult évi közgyűlésén készített 
szervezeti javaslatát. Azt kívánja, hogy a tanítóképző 
intézeteket tanítóintézeti főigazgatók felügyelete alá helyez-



zék, s sürgeti a tanítóképesítés államosítását; úgy a mint 
az 1896-iki tanügyi kongresszus elhatározta. Az egyesület 
választmánya hosszabb vita után kimondotta, hogy addig 
célszerűtlennek tartja a,javaslatot, mig az egész országra nézve 
új tanítóképzési törvényeket nem hoznak. Az új törvények-
nek az legyen a főfeladata, hogy az országban az egységes 
tanítóképzést és az egységes állami tanítóképesítést tegyék 
kötelezővé. 

Hegedűs Sándor és a szatmári ref. főgim-
názium. A szatmári református főgimnázium fentartó 
testülete Hegedűs Sándor kereskedelmi minisztert válasz-
totta meg elnökévé, s a választásról szóló diszes kiállí-
tású jegyzőkönyvi kivonatot a napokban adta át egy 
tizennégy tagú küldöttség, dr. Farkas Antal igazgatótanácsi 
elnök vezetése mellett az új elnöknek. A küldöttségben 
részt vettek Biky Károly esperes, szatmári lelkész, dr. Kor-
bay Károly rendőrfőkapitány, a szatmár-németi református 
egyház főgondnoka, Domahidy István. Ghorin Ferenc és 
Szentiványi Gyula országgyűlési képviselők, Kölcsey János 
törvényszéki biró, Böszörményi Emil ügyvéd, tanácsbiró, 
dr. Hantz Jenő, Oszváth Elemér, Bakcsy Gergely gim-
náziumi tanárok. Hegedűs Sándor igen szívesen fogadta 
a küldöttséget s örömét fejezte ki a fölött, hogy a szat-
mári főgimnázium föntartó testülete alkalmat adott neki 
arra, hogy egyháza érdekében, bokros elfoglaltsága mellett 
is a kulturáért és nevelésügyért munkálkodhassék, s fő-
ként a szatmári főgimnáziumért, a mely Magyarország 
északkeleti_részén fontos hivatást teljesít. Szívesen dolgo-
zik, mondá, mert nem az az elve, hogy a ki sokat mar-
kol, keveset fog; hanem, a ki sok irányban elfoglalja 
magát, sokat is tehet. — A legmelegebben üdvözöljük 
mi is Hegedűs Sándort a szatmári főgimnázium élén ; 
mert tudjuk, hogy lelkesedése, buzgalma felvirágzására 
fog szolgálni az intézetnek. 

A középiskolai tanárok mozgalma. A jövő évi 
közoktatási költségvetés adatainak nyilvánosságra hozatala 
óta a középiskolai tanárság vidéki köreiben mindinkább 
növekedett az elégedetlenség a miatt, hogy a fizetési osz-
tályokba való aránytalan beosztás sérelmeit az új költség-
vetés ismét orvosolatlanul hagyja. Fokozta a tanárság el-
keseredését az, hogy e mellett még annyi ötödéves kor-
pótlékra sem számíthat, mint egy egyszerű fővárosi elemi 
iskolai tanító. S növelte az elkeseredést a fővárosi tanár-
ságban, hogy a főváros drágasága semmiféle működési 
pótlékot nem juttat a tanárság számára, s ha a felsőbb 
hatóság mégis előléptetéssel segít a fővárosi tanáron, úgy 
ezt csak a vidéki tanároknak a fizetési fokozatokban való 
megkárosításával teheti meg. — Az országos tanáregye-
sület vezetősége elhatározta e miatt, hogy feliratilag tol-
mácsolja panaszait a közoktatásügyi kormány előtt. A 
feliratot Négyesi László titkár meg is szerkesztette s hoz-
zájárulás végett leküldte a vidéki tanári körökhöz. Ennek 
következtében annyira érett a dolog, hogy az országos 
tanáregyesület elnöksége, a felirat végleges megállapítása 
és elfogadása végett rendkívüli közgyűlésre hívta össze, 
f. hő 8-kára az egyesület tagjait Budapestre. A gyűlésen, 

melyen Beöthy Zsolt elnökölt, letárgyalták és egész ter je-
delmében elfogadták Négyesi felirat-tervezetét s elhatá-
rozták, hogy a feliratot küldöttségileg fogják átnyújtani 
a kultusz- és a pénzügyminiszternek és a miniszterelnök-
nek. A felirat különösen három dolog sürgős megvaló-
sítását kívánja. Kívánja először az 1893-ki törvényhozási 
megállapodás végrehajtását, azaz, az igazgatói és tanári 
létszámnak az illető fizetési osztályok közti megf'elezését. 
Kéri, hogyha a kormány netalán élni kívánna az esedékes-
ség végső határidejével, vagyis 1902-ig kívánná a meg-
felezést végrehajtani, mégis az intézkedés bevezetéséről 
már a mostani költségvetésben gondoskodjék, annak biz-
tosításául is, hogy a végrehajtás nem ejtetett el. — Másod-
szor kívánják a tanári és igazgatói kvinkvenniumok föl-
emelését 200 forintra, a mi öt éves cikluson belül érez-
hetőbb költségemelkedés nélkül végre lenne hajtható. Kí-
vánják végül a drága piacú városokban működő tanárok 
helyi pótlékának redszeresítését. Ezt megokolja egyfelől 
az a szempont, hogy ne kelljen egyes feltűnően drága 
városokban 1200, 1300, 1400 forinttal nyomorogni a 
rendes tanárnak, — s másrészt megokolja az, hogy ne 
legyen kénytelen a kormány a soronkívüli előléptetés 
kedvezményét bizonyos városokban működő tanárokra 
nézve kárpótlásul fölhasználni, ezzel e kedvezményt volta-
képeni föladatától elvonni és ezáltal tanárok és tanárok 
közt idegenkedést támasztani. —- A feliratot f. hó 9-én, 
Beöthy Zsolt vezetése alatt egy 50 tagú küldöttség adta át 
Wlassics Gyula, Lukács László és Széli Kálmán miniszterek-
nek. Wlassics teljes jóindulatáról biztosította a tanárokat, de 
kijelentette, hogy a felirat kívánalmainak teljesítésére 
kötelező nyilatkozatot nem tehet, mivel a kérdést előbb 
a korona-tanácsban kell tárgyalni. Hasonló biztatással 
bocsátotta el a küldöttséget Lukács László és Széli Kál-
mán is. 

Az i sko laköte l e sek erkölcse . A fővárosi tanfel-
ügyelő átirt a tanácshoz, hogy konkrét esetben intézke-
désre hívták föl, hogy iskolaköteles gyermekeket helyezzen 
el olyan házból, a hol a gyermekek erkölcsére veszedelmes 
levegő van. A tanfelügyelő először a rendőrséghez for-
dult ; de ott azt az értesítést kapta, hogy a szabályren-
delet értelmében idegenek azokban a házakban nem 
lakhatnak, de a szabályrendelet nem adja meg a rend-
őrségnek a jogot, hogy a házhoz tartozók iskolaköteles 
gyermekeit a szülőktől elvegye. Arra kéri tehát a tanfel-
ügyelő a fővárost, hogy a szabályrendeletet úgy módosítsa, 
hogy a hatóság az iskolaköteles gyermekeket azokból a 
házakból kivehesse. — Szép és jó dolog a tanfelügyelő 
törekvése; de mivel valóban bajos dolog a gyermekeket 
szüleiktől elszakítani, a legüdvösebb gyógyszer az volna, 
ha a fővárosi tanács és a rendőrség bezáratná azokat 
a házakat, a melyeknek levegője veszedelmes a gyer-
mekek erkölcsére. Ne palliativ eszközökhöz forduljanak 
tehát, hanem vágják ki magát a rákfenét, s akkor lesz 
igazán segítve a bajon. 



EGYESÜLET. 
F e l h í v á s . A budapesti ref. ifjúsági egylet decem-

ber 8-án tartott gyűlésén elhatározta, hogy az evangé-
liumi diákegyletek londoni kongresszusára képviselőt küld. 
Természetesen megbízottja uti költségéről gondoskodni 
tartozik. Mivel pedig a szerény és sok nehézséggel küzdő 
egyletnek sok egyéb kiadása is van, nagyon kérjük e lap 
olvasóit, szíveskedjenek a londoni kongresszusra küldött 
képviselőnk uti költségeinek fedezéséhez adományaikkal 
hozzájárulni. Az adományok, esetleg Hornyánszky Viktor 
űr útján, Szőts Farkas, ref. theol. igazgatóhoz, az ifjúsági 
egylet alelnökéhez irányzandók, a ki az adományokat a 
»Prot. Egyh. és Iskolai Lap« hasábjain nyugtázni fogja. 
Vajha minél többen já ru lnának adományaikkal az egye-
sület nemes céljainak előmozdításához! Hiszen Magyar-
ország becsületbeli ügye, hogy ama nevezetes kongresz-
szuson képviselő nélkül ne maradjon ! 

A fenti célra e Lap szerkesztője, Szőts Farkas föl-
ajánl tiz koronát, Lic. Bácz Kálmán balsai lelkész két 
koronát. Budapest, 1899. dec. 13-án. Szőts Farkas. 

A budapesti kék-kereszt mértékletességi egye-
s ü l e t tevékenységének újabb eszköze nyilt meg abban, 
a »mértékletességi kávécsarnokban, melyet a Bajnok-utca 
26. sz. házban erre a célra rendezett be. A kék-kereszt-
egyesület, tudvalevőleg, az iszákosság ellen küzd, még 
pedig az Isten igéjének erkölcsi fegyverével s e tekintet-
ben már szép eredményekre hivatkozhatik. Az iszákoso-
kat meglátogatja, vallásos összejövetelre gyűjti s a ker. 
ének, imádság és Isten igéje erejével igyekszik őket er-
kölcsileg fölvértezni. A bajnok-utcai mértékletességi-csar-
nok megnyitása e hó 16-án szűkebb körű meghívottak 
jelenlétében folyt le, a mikor Biberauer Tivadar , Kovács 
Lajos, dr. Kecskeméthy István és az egyesület evangélis-
tái tartot tak tájékoztató és buzdító beszédeket. Isten ál-
dása legyen a szép, de nehéz és felette szükséges munkán! 

A b u d a p e s t i b e l m i s s z i ó i é r t e k e z l e t december 
havi ülésén Gergely Antal fogházi lelkész tartott előadást 
a keresztyénség és szociálizmus cimmel. Felmutat ta , hogy 
a folyton harapódzó szociális bajok ellen mind a keltő 
küzd, de különböző eszközökkel. A szociálizmus anyagi 
eszközökkel akar javítani a bajokon, de ez eszközök 
csak enyhítik, gyökeresen azonban nem képesek gyógyí-
tani a társadalmi bajokat. Gyökeresen gyógyító erő csak 
a keresztyénség ethikai erőiben van, azért hát ezeket 
kell az önzésbe merült gazdagnak és szegénynek a lel-
kébe bevinni. A kérdéshez Perényi József, Fábián Dénes, 
Sass Béla és Csűrös István szólottak. Perényi és Csűrös 
az erkölcsi gyógyítás, Fábián és Sass inkább az anyagi 
rendezés elvét hangoztatta. Az ülésen dr, Moody András 
és Szilassy Aladár elnököltek. A következő összejövetel 
j anuár 15-én tartatik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* S z e m é l y i h irek. A Budapesti Bef. Ifjúsági Egye-

sület a >Student Volunteer Missionary Union «-nak 
1900. jannár 2—6-ig Londonban tar tandó nemzetközi kon-
ferenciájára Hamar István theol. tanárt , lapunk főmunka-
társát küldötte ki képviselőjeképen. — A zánkai (vesz-
prémi egyházmegye) ref. egyház, megürült lelkészi állo-
mására meghívás út ján Hdessy Zsigmond nagyvázsonyi 
hely. lelkészt választotta meg. — A tolna-baranya-somogyi 
evang. egyházmegye Horváth Lajos paksi lelkészt válasz-
totta meg esperesévé. —1 Az abauji ref. egyházmegye, 
66 szavazatból 54-gyel Ujj József kázsmárki lelkészt, 
egyházmegyei aljegyzőt választotta meg főjegyzőjévé. 

* N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . A mult hó 15 én azon 
kérelemmel fordultam dr. Moody András skót lelkész 
úrhoz, mint a skót bibliaterjesztő társulat magyarországi 
képviselőjéhez: hogy az illavai országos kir. fegyintézet 
szerencsétlen prot. vallású letartóztatottai számára néhány 
új testamentumot küldeni szíveskednék. Lelkipásztori ké-
relmem nem volt pusztában elhangzó szó! Nagytiszteletű 
dr. Moody lelkész úr pár napra] kérő soraim után 20 drb 
magyar, 10 tót s 5 német szövegű új tes tamentumot 
küldött, teljesen ingyen és bérmentve hivatalomhoz. Lel-
készi kedves kötelességemnek tartom, ezért e b. lapok 
útján nyilvános köszönetemet fejezni ki nagyt. dr. Moody 
lelkész úrnak. Vajha a prot. vallásos iratokat terjesztő 
férfiaink is követnék e szép példát; mert ha valahol, e 
szomorú palotában szükségesek a vallás-erkölcsi olvas-
mányok. Iilaván, 1899. dec. 11-én Bömény Zoltán, kir. 
orsz. fegyint. ev. ref. lelkész. 

* A jezsuit izmus alkonya Franciaországban. 
Franciaország is kezd már kiábrándulni a jezsuitizmusból. 
Az utóbbi évek alatt minden téren felütötte a fejét ez 
a csúnya rém s elég sok bajt okozott Franciaországnak, 
azokkal a csunva zavarokkal, a melyeket a Drevfus-per-
rel s a rojalista összeesküvésekkel támasztott . A francia 
kormány megunta végre azt a klerikális rojalista izgatást, 
a mely az ország biztonságát egyre veszélyezteti és most 
radikális eszközökhöz nyul a béke biztosítására. A francia 
rendőrség kinyomozta, hogy ennek a rendzavaró és állam-
ellenes agitációnak főfészkei a jezsuiták s az asszumpeio-
nisták kolostorai. A kormány most véget vetett ezeknek 
az üzelmeknek, a mennyiben házmotozásokat tartott e 
szerzetek kolostoraiban s elkobozta a titkos agitáció 
pénz-alapjait. Mint a Figaró közli, az asszumpcionisták-
nál végzett házmotozás alkalmával lefoglalt jegyzőkönyv 
egyebek között azt mondja , hogy egy cellában 1.800,000 
frankot találtak, a melyeket agitációnálís célokra használtak. 
Úgy hirlik, hogy a francia kamarában indítványozni fog-
ják a jezsuiták kiutasítását. Mindenki átlátott immár a 
szitán s tisztába jött azzal, hogy ezek a hazátlan rendek 
kész szolgái minden reakcionárus törekvéseknek. A f rancia 
fiatalság, maga is akciót indított a jezsuiták ellen; a kamara 
egy minapi ülésében pedig Fourniére szociálista képviselő 



mondott el borzalmas dolgokat azokról a visszaélésekről, 
a melyeket Turinaz nancyi püspök az árvintézetekben 
és kolostorokban leleplezett. Elmondotta Fourniére, hogy 
a Jó pásztorhoz címzett kolostorban borzasztó módon 
sanyargatják a szegény árva leányokat. A leányok leg-
nagyobb része dolgozik, varr, sző vagy kézimunkát végez, 
de a kolostor egy krajcárt sem fizet érte nekik ; sőt ha 
munkaképtelenekké lesznek, egyszerűen kiteszik az utcára. 
A büntetések mindentéle neméről, a hosszú koplaltatás-
ról, a botütésről stb. Fourniére olyan dolgokat mondott 
el, hogy Gayraud abbé maga is szigorú megtorlást köve-
telt a bűnösökre. A le mansi kolostorban, mondotta 
azután egyebek közt Fourniére, egy szegény mellbeteg 
fiúnak a fejét, nedves rongyokkal kötötték be úgy, 
hogy a szegény fiú nemsokára meghalt. Egy másik 
intézetben egy beteg leánynak piszkos hulladékba mártott 
kenyeret adtak. Az ilyen intézetekben a halandóság ter-
mészetesen igen nagy, de ezt titkolják s a mi nagy baj, 
a hatóságoknak nincs joga, hogy az intézetek dolgaiba beavat-
kozzék. A Fourniére által elősorolt visszaélések dolgában 
nemsokára parlamenti ankét ül össze. — íme, ilyen a jezsuita 
pápistaság, s mégis a protestantizmust szereti úgy tün-
tetni lel, mint az állami és társadalmi rend felforgatóját. A 
francia kormány és a francia társadalomnak a jezsuita 
pápistaság elíen intézett eme megtorló intézkedéseire csak 
azt mondjuk: debuisset pridem! 

* Hibaigazí tás . Lapunk mult heti számának a 
nagybári-i templomavatásról szóló tudósításába, a vidék-
ről kapott anyag feldolgozása közben az a hiba csúszott 
be, hogy Péter Mihály f.-zempléni egyházmegyei aljegyző 
neve helyett Szuhay Benedek f.-borsodi aljegyző nevét 
irtuk. A tévedést ezennel helyreigazítjuk. 

GYÁSZROVAT. 
f Szűcs János, az enyingi ev. ref. egyházközség 

lelkésze, a mezőföldi ev. ref. egyházmegye esperese, a 
Ferenc József rend lovagja, Veszprém vármegye bizottsági 
tagja, az enyingi takarékpénztár igazgatósági tagja, a lel-
készi pályán eltöltött 56 évi hü és buzgó szolgálat után, 
munkás életének 83-ik évében, folyó hó 10-én, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Elfáradt szolgája az Úrnak nyu-
godjék békén a sír ölén és legyen jutalma a »hervadhat-
lan korona« ! 

ADAKOZÁS. 
A budapest i theologia i konv ik tusra a kibocsáj-

tott Kérő szózat következtében évjáradékot ajánlottak: 
Szász Károly püspök 30 frt, Szilassy Aladár és neje egy 
theologusnak ebédet, dr. B. Máthé Lajos fogorvos 4 frt, 
Sárbogárdi egyház 5 frt, (öt évre, a folyó évit be is fizette); 
adományt küldtek: Szilágyi Dezső főgondnok (a folyó 
évre) 50 frtot, Gróf Eszterházy Lászlóné Sárosd 10 frt, 
Vadnay Károly Budapest 5 frt, Karácsony Lajos Buda-

pest 5 frt, dr. Juhász Lajos Budapest 2 frt, dr. Vida 
Lajos Budapest 5 frt. Wintermantel és Szombathy Buda-
pest 3 frt, dr. Tóth Ferencz gyűjtése Kunszentmiklós 
7 frt 50 kr., Kiss Albert Budapest 3 frt, Halász Hubert 
Budapest 5 frt, Jókuthy Sándor Budapest 1 frt, Tóth 
Sándor feketehegyi lelkész és egyháza 2 frt, dr. Székely 
József Budapest 10 frt, özv. Csanády Györgyné Budapest 
2 frt, dr. Doktor Sándor Budapest 10 frt, Ujsóvei egy-
ház 10 frt, Béres János Budapest 10 frt, Dobosy Elek 
Budapest 5 frt, Gönczy Béla Budapest 2 frt, Bányay Géza 
tápiószelei lelkész gyűjtése 5 frt 40 kr., Máday Izidorné 
Budapest 6 frt, Válkai Bertalanné Budapest 2 frt, Tóth 
Károly Szegszárd 5 frt, dr. Szűts Andor Székes-Fehérvár 
5 frt, özv. Steidl Vinczéné gyűjtése Budapest 6 frt, 
Schuszter Józsefné Budapest 6 frt, Herczegh Zsigmond 
Budapest 10 frt, Luka Gyula Budapest 1 frt, Ez I-sö 
közlemény szerint megajánltatott 39 frt évjáradék, egy 
ebéd természetben és befolyt 193 frt 90 kr. adomány. 
— Fogadják a nemesszivü adakozók az intézet tanárai-
nak és tanulóinak hálás köszönetét. Budapest, 1899. decem-
ber 11-én. Szöts Farkas, theologiai igazgató-tanár. 

Szerkesztői üzenetek. 
L. J. Viszló. A cikket megkaptuk. Felhasználjuk; 

de egy kis türelmet kell kérnünk. 
R. Gy. Jánosi . A beküldött cikket köszönjük. La-

punkban fogjuk felhasználni a jövő évfolyam elején. A 
folytatást is kérjük. 

8448/1899. sz. P á l y á z a t . 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
nagy-majldti ev. ref egyház lelkészi állomására. 

Díjazás, szabad lakáson kivül: 
1. Készpénz : az őröitetési váltsággal együtt 60 frt 

50 kr. — 2. 18 köböl búza és 18 köböl árpa. — 3. 10 
hold föld (1100 • ö l é v e l ) ; adóját az egyház fizeti. — 
4. 2 öl szalma. 5. 4 drb marha és 6 drb sertés szabad 
legeltetése. — 6. Stóla egyházkerületi határozat szerint. 

Az egyház negyed osztályú. Lelkek száma 824-. — 
A megválasztott lelkész a békés bánáti ev. ref. egyház-
megye nyugdíjintézetének kötelezett tagja, mely ez állo-
más után, az alapszabályok értelmében 600 frt évi nyug-
díjat biztosít. 

A megválasztott lelkész 1900 ápr. elsején tartozik 
hivatalát elfoglalni. 

Pályázati kérvények, szabályszerű minősítvénynyel 
és szolgálati bizonyítványnyal ellátva, 1900. január 3-ig 
Szabó János espereshez Hm vásárhely re küldendők. 

Debrecen, 1899 dec. 7. 
Kiss Áron, 

püspök. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS . t?s KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig: 
IX. kerület, Kálvin-tér 7, szám, hová a kézi ra tok 

cimzendök. 
K i a d ó - h i v a t a l : 

Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), h o v á az elöfiz. és hirdet , d i jak intézendök. 

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

Kiad ja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 

Előfizetési ára: 
Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára íiO Jer. 

Előf ize tés i f e l h i v á s . 
A 43-ik évfolyamra h i rde tünk előfizetést. A 

régi alapon, mert az evangéliumnál biztosabb alapot 
senki sem vethet. Evangéliumi szabadelvűséggel , 
pro tes táns önállósággal, egyházi és politikai pár-
toktól függetlenül, törhet len hi thűséggel s a jobb 
jövőbe vetett szilárd bizalommal kívánjuk tovább 
szolgálni evangéliumi egyházunk szent ügyét. 
Is tennek akarunk szolgálni és nem embereknek ; 
elvekért küzdünk ós nem személyekért . 

A meglankadt vallásos szellem fölélesztó-
sóre, a meglazult egyháziasság fölélénkítésére 
törekszünk. S e nagy ós messzi célhoz Jézusunk 
isteni evangéliumából mer í tünk erőt és bizta-
tást, mer t ő vele mindent megtehetünk. Jelsza-
vunk az evangélizáció. 

Evangélizál asa a lelkeknek, mer t az igazi 
evangéliumi hit föl támadása az első és legszük-
ségesebb dolog. Evangólizálása az igehirdetés-
nek, az i rodalomnak, az iskolának ós a családnak, 
mert szószók, sajtó és iskola a keresztyénségnek 
annyit érnek, a mennyi evangéliumi erőt képe-
sek a lelkekbe átplántálni. Evangólizálása a gyü-
lekezeteknek, mer t a helyi és a közegyház is csak 
akkor erőteljes, ha az evangélium »ólet viz«-óből 
táplálkozik. Evangólizálása a magán- és köz-
erkölcsiségnek, melynek várvavár t megújhodása 
csak akkor következhetik be, ha a jézusi élet-
szentség erői hat ják át. 

E nagy és szent cél irodalmi előmozdítására 
törekszünk teljes erővel. Ennek együt tmunkálá-
sára hívjuk föl dolgozótársainkat , ennek támo-
ga tásá ra kér jük föl előfizetőinket. 

Az előfizetési ár marad a régi : egész évre 
18 korona, félévre 9 korona; de a szegényebb sorsú 
(3. ós 4. osztályú fizetésű) lelkészek egész évre 12, 
félévre 6 koronáér t kapják a Lapot. Az előfize-
tési pénzek a kiadó cimére (Budapest, Akadémia 
bérháza) küldendők. 

Hornyánszky Viktor, Szöts Farkas, 
kiadó. szerkesztő. 

Karácsony ünnepén. 
Karácsony a megtes tesülés ünnepe. Az első 

karácsonykor az idők tel jességében testileg szü-
letett a Jézus, A többi karácsonyok a r r a valók, 
hogy Jézus Krisztus az emberek lelkében szü-
lessék meg. 

Az első karácsonykor megtestesül t az Ige, 
mely kezdetben volt, Istennél volt és Isten volt 
(Ján. 1 : 1 ) ; akkor született a Jézus Krisztus, 
az élő Is tennek ama Fia (Máté 16 : 16), a 
ki teljes vala kegyelemmel ós igazsággal (Ján. 
1 : 14), mer t a láthatat lan Is tennek ábrázat ja 
volt (Kol. 1 : 15.) és benne lakozók az Isten-
ségnek minden teljessége (Kol. 2 : 9.); akkor 
támadt Izraelben ama próféta, a ki mindeneket 
táplál az ő ha ta lmas beszédjével (Zsid. 1 : 3.) s 
a ki világosan megmondotta , hogy az ég és föld 
elmúlnak, de az ő beszéde mindörökké megma-
rad (Máté 24 : 35 ) ; akkor jött el az a nagy 
király, a kinek teljes hatalom adatot t mennyen 
ós földön (Máté 28 : 18) s a ki az igazság és 
békesség királyának mondatik (Zsid. 7 : 2.) ; 
akkor szállott a földre az örökkévaló főpap, a 
ki nem törvény szerint lett pappá, hanem a hal-
hatat lan életnek erejéből (Zsid. 7 : 16.), s azért 
mindenestől meg is t a r tha t ja azokat, a kik ő 
általa járul tak Istenhez, mer t ő szent, ártat lan, 
szeplő nélkül való és az egeknél magasságosabb 
(Zsid. 7 : 25.). 

Az első karácsonykor született Jézust ilyen 
isteni személynek ír ják le a ki jelentés szent ok-
mányai ; ilyen isteni ha ta lomnak bizonyítja közel 
két ezer év tör ténete ós olyan üdvözítőnek vallja 
a hivő kebel, a ki mint Is tennek ama báránya, 
elveszi a világ bűnét (Ján. 1 : 29.), s a ki mint 
a magasságból való Csemete, üdvösséget szerez 
az ő népének (Luk. 1 : 78.). Tizenkilencszáz év 
előtt ilyen megtar tó született a Dávid városá-
ban (Luk, 2 : 11.); nem a vértől, nem a test-
nek akarat jából , nem is a férfinak indulatjából, 
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hanem Istennek erejétől (Ján. 1 : 13); de emberi 
testben. 

K é t s é g k í v ü l nagy titka ez a hitnek, de ez a 
nyitja a valódi keresztyénségnek. Ez a ku l c sa an -
nak a nagy világtörténeti ténynek, hogy Jézus 
és az ő evangéliuma mindig és mindenütt meggyőzte 
a világot, a mikor és a hol őszintén hittek benne. 

Először csak néhány igénytelen zsidó hitt 
a Jézusnak ós az ő evangéliumának üdvözítő 
erejében, azután mind többen és többen a zsidók 
ós a pogányok köréből. Hittek őszintén, hirdet-
ték bátran, hogy nincs senkiben másban üdvös-
ség, csak Jézus Krisztusban (Csel. 4 : 12), s hogy 
más fundamentumot senki sem vethet azon kivül, 
a mely a Jézus Krisztus. Tanították nyilván s 
élőtökkel is bebizonyították, hogy az evangélium 
Istennek ereje minden hivő üdvösségére s hogy 
az evangélium a föld sava, a világ világossága 
s az emberiség kelesztő kovásza. Es az első 
keresztyének szivében erőteljesen meggyökerezett 
s életökben példásan gyümölcsözött isteni erők 
feltartóztathatlanul vonultak be a kimerült ó 
vi lágba; mennyei világosságot, megifjító erőt, 
megszentelő szeretetet, erkölcsi tisztaságot plán-
tálván be az elvakult, elvónült, elridegült ós bol-
dogtalan világba. Háromszáz évig tartott meddő 
küzdelem után meghódolva rakta le fegyvereit 
a diadalmas Krisztus előtt Hellas és Róma büszke 
filozófiája és hatalmas államrendszere, elernyedt 
ethikáj a es kimerült mythológiája, kiélt társa-
dalma ós elzüllött családi élete, elerőtlenült esz-
ménye és elfajult művészete. 

Ez a magasságból való csemetének első 
nagy győzelme a világon, a melylyel bebizonyí-
totta jóslata igazságát : higyjetek bennem, ón 
meggyőztem a világot; a melylyel igaznak bi-
zonyult a kedves tanítvány ama bizonyságtétele, 
hogy valakik a Krisztust bevevók, ada azoknak 
oly móltóságot, hogy Isten gyermekeivé lenné-
nek (Ján. 1 : 12.) 

Es azóta szüntelen arat ja diadalait a vilá-
gon ós azóta szüntelen bizonyságot tesz arról, 
hogy a hol igazán hisznek ő benne ós szilárdul 
követik az ő nyomdokait, ott erkölcsi tisztaság, 
igazság, béke, szeretet, haladás, szabadság, földi 
jóllét és mennyei boldogság költözik az egyé-
nekbe, a családokba, a nemzetekbe és a né-
pekbe. Ott az emberi lélek az Ő isteni Lelke 
által megnemesítve tényleg meghozza az apostol 
jósolta gyümölcsöket : a szeretet, öröm, bókesóg, 
türelem, kegyelmesség, jóság, hit, alázatosság, 
mértékletesség (Gal. 5 : 22.) gyümölcseit. A hol 
hit által megszületik a lélekben az isteni Krisz-
tus, ott ma is, mint két ezer óv óta mindig és 
mindenütt az a csodálatos átalakulás megy vég-
hez az emberen, melyet a Pál apostolok, Ágos-

tonok, Lutherek póldáj a s a számtalan megtértek 
ós ujjászülöttek esete mutat; ott a népek életé-
ben is mindenütt bekövetkezik az a gyökeres 
átváltozás, melyet az evangéliumhoz megtért 
nemzetek története a vallási megújulás, az er-
kölcsi megtisztulás, a szellemi föllendülés, az 
anyagi fölvirágzás s általában a szellemi és 
anyagi haladás eme nevezetes tényeiben fölmutat. 
Amint már Macaulay bebizonyította, egyedül ós 
kizárólag a Jézushoz ós az ő evangéliumához 
való hűség emelte a protestáns nemzeteket 
(Anglia, Skócia, Németország, Svéd- és Norvég-
ország, Egyesült-Államok stb.) hitbuzgóságban 
és erkölcsi tisztaságban, tudományos ós művészi 
erőben, politikai szabadságban és gazdasági jól-
létben, szóval a szellemi és anyagi élet minden 
ágában ama degenerált keresztyónségű népek 
fölé, a melyek az isteni Krisztus helyett az ő 
állítólagos földi helytartójára, a tiszta evangélium 
helyett zsinat- ós pápa-csinálta emberi dogmákra 
hallgatnak és az Ur Lelke-adta szabadság helyett 
emberi vélemények felemás igájába kónyszerge-
tik a lelkeket. Az élő Krisztushoz való hűség ós 
szeretet oly nemesítő és emelő erőket plántál 
az emberi életbe, a minőket a legkiválóbb em-
beri tudomány ós bölcselet is még csak meg 
se közelít. 

Karácsony ünnepén, Krisztus Urunknak ál-
dott születésén jó minékünk arról elmélkedni 
nemcsak a templomban, hanem otthonunkban is, 
hogy valamint az »idők teljességében« nem em-
ber akaratjából, hanem az Isten mennyei erejé-
ből született a világ üdvözítője, úgy ma és min-
denkoron földi ós mennyei dolgainkban ne csak 
önmagunktól, ne gyarló emberektől, ne véges 
kútfőkből kérjük ós várjuk az óletnemesítő és töké-
letesítő erőket, hanem a Magasságosnak, a Min-
denhatónak tökéletes erőiből. Ha a földi életre 
nézve elismerjük ós érvényesítjük azt a nagy élet-
tani törvényt, hogy élet csak életből keletkez-
hetik, nemesebb óletfaj csak nemesebb életből, 
s ezért növényeinket, állatainkat a nemesebb 
fajokból szüntelen beoltatjuk és kereszteztetjük : 
avagy miért vonakodunk elfogadni és követni a 
szellemi világ ama teljesen analóg törvényét, hogy 
lelki életünk is csak nemesebb lelki életből ne-
mesíthető, emberi élet igazán csak isteni életből, 
és élet által tökéletesíthető, s a kimerült, elgyen-
gült lelki erőt csak a teljesen ép, szent ós tökéletes 
isteni erők képesek ujj ászülni, meggyógyítani és 
megszentelni. Vajh mikor fogunk egyszer már 
végleg szakítani az önmegigazítás, az önujjászü-
lés, az önmegszentelós ós az önüdvözítés ama 
pogányos és zsidós bölcsesógével, a melyet az 
Úr Jézus oly határozottan elitólt ós haszontalan-
nak nyilvánított a Nikodómussal való beszélge-



tósében (Ján. 3 : 3—10), és a mely a modern 
biogenezis törvényével is homlokegyenest ellen-
kezik? Vajh mikor értjük meg egyszer már 
igazi értelmét eme krisztusi szavaknak : A mi 
testtől született, test az és a mi Lélektől szüle-
tett, lélek az ! 

Az első karácsonykor testben jelent meg az 
isteni Jézus, a többi karácsonyok ar ra valók, 
hogy lélekben szülessék meg, hogy az emberek 
lelkébe lelkileg költözzék be az isteni Krisztus. 
Ez a keresztyén élet megszületésének, hogy úgy 
mondjam, a keresztyén élet egyéni keletkezésé-
nek, bibliai nyelven : az újjászületésnek szent 
titka. Titkos dolog, de feltótlenül szükséges a 
keresztyén élethez; a miként a fogamzás is tit-
kos dolog, de feltétlenül szükséges az élethez. 
Ezért mondja Jézus \ Szükség tinéktek újonnan szü-
letnetek ; bizony bizony mondom néked, ha valaki 
nem születik víztől és Szentlélektől, nem mehet 
be az Isten országába. A keresztyén élet nemző, 
szülő és éltető ereje a Jézus-Krisztus ama Lelke. 
Ezt az igazságot fejezik ki Jézus eme szavai: 
Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek; senki 
sem mehet az Atyához, hanem csak a Fiú által; 
ón veletek leszek mind az időknek végéig. Más 
szavakkal : Jézus Krisztus éltető lelke nélkülöz-
hetetlen a keresztyének életében. Az szüli újra, 
az igazítja meg, az szenteli meg, az üdvözíti az 
emberi lelket. Csak az a valódi keresztyén, a 
kiben a Jézus ól, hat ós működik. Ezért kell a 
Jézusnak lelkileg minden emberben megszületnie. A 
kinél a Fiú van, annak éiete van; a kinél nincs 
az Istennek fia, nincsen annak élete (I. Ján. 5 : 
12.) Ezért mondhatja el a megtéri Pál magáról: 
Elek többé nem én, hanem él bennem a Krisz-
tus ós a mely életet élek, azt az Isten fia által 
élem. 

A mai karácsonyoknak az tehát a célja, 
hogy a Jézus lelkileg megszülessék bennünk, ós 
az az áldása, ha ezt a lelki karácsonyt megér-
jük. Ámde miként érhető az el?! Élő hittel, 
buzgó imádsággal, a Krisztusért való erős vá-
gyódással. Ila bizalommal átadjuk magunkat az 
ő szent ereje vezetésének ; ha imádattal meg-
hajlunk erkölcsi fensége e lőt t ; ha elménket 
foglyul viszszük az ő isteni bölcsesógónek ; 
ha nemcsak nem szógyeljük, de szeretjük ós 
követjük is az ő evangéliumát; ha élő hittel ós 
szent bizalommal az ő isteni életéhez kapcsoljuk 
magunkat ; ha mindig lélekből zendül ajkunkon 
a magasztaló ének és szívből buzog a hála- ós 
kérő fohász: akkor ne féljünk, mert az ő hatal-
mas ereje magához vonz s csatol, isteni-hatalma 
új életre támaszt, végetlen kegyelme könyörül 
mi rajtunk, nagy életszentsége megszentel ben-
nünket ós örök boldogság részeseivé tesz. 

Zengjünk tehát víg éneket, hallgassuk Isten 
igéjét ; bocsássunk föl kérő fohászt üdvösségünk 
kútfejéhez Jézus áldott születésén ! 

Se. F. 

I S K O L A Ü G Y . 

Értelmi képzés, — erkölcsi nevelés. 
A felszabadult ember egyszerre igyekszik elérni, 

megszerezni mindazt, a mi szolgaságában hiányzott neki. 
Mindaz, a mi testi és lelki jólétére tartozik, a minek 
birtokában boldognak érezheti magát, oly hatalommal 
ragadja meg, hogy összes erőit bele viszi az élet har-
cába, hogy kitűzött célját megvalósíthassa. 

A vallás háborgatások korszakában a lelki boldog-
ság, a Krisztusban való üdv birása volt az a magasztos 
cél, melynek minden mást alárendeltek, a melyért készek 
voltak az emberek testi életöket is feláldozni, csakhogy 
lelki életöket el ne veszítsék. Az egyik fél fanatikus 
dühöngésével és kegyetlenségével, a másik a szenvedés-
teljes türelemnek és mindent feláldozó védelemnek erejével 
tűnt ki. Az ideális gondolkozás, a felmagasztosult érzület 
nem nyugodott meg addig, mig lelkének vágyait ki nem 
elégítheté! 

Mikor azt megszerezte, mint biztos, elidegeníthetlen 
kincset félre tette, hogy abból, mint tőkéből éldegéljen, 
s aztán a testi jólét, a vagyonosodás megszerzésére irá-
nyította főtörekvését. Az anyag háttérbe szorította a 
szellemet, a test a lelket, s ezen irány vezette és vezeti 
még ma is az emberek legnagyobb részét. 

Az anyagi téren elért eredmény azonban nem elé-
gíti ki az embereket. Jobbjaink kezdenek már gondol-
kozni a fölött, hogy miként lehetne megint a lelket úrrá 
tenni a test, — s a szellemet, az ideálist az agyagi 
fölött? De az embert nem lehet egyik szélsőségből a 
másikba egyszerre átterelni. Ehhez idő és fáradságos 
munka kívántatik, s ezt nem annyira a felnőtt, gondol-
kozásában már megcsontosodott embernél, mint inkább 
a gyermeknél s az ifjúságnál kell kezdenie; azoknál, a 
kik nevelés és helyes oktatás által még más útra térít-
hetők. 

Ilyen ideális törekvés vezeti vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterünket, a ki nemcsak tanítani, hanem nevelni 
is akar, — a ki nemcsak a növendékek fejét akarja tele 
tömni hasznos és szükséges ismeretekkei, hanem szivökbe 
is nemes érzelmeket akar ébresztetni, hogy e nemes és 
megszentelt érzelmek nemesítsék és boldogítsák életöket 
is. A mikor a középiskolák növendékeinek számára mű-
vészettörténeti és színi előadásokat rendeztet, a midőn a 
szép iránti érzéket és izlést az elemi iskolákba is bevinni 
törekszik : az ebből nyerendő ismeretek, tudás mellett 
kiszámíthatatlan az az erkölcsi haszon, mely ebből a jövő 
nemzedékre hárulni fog. 

S valóban itt az ideje, hogy ne csak értelmes, szá-
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mító fejeket, hanem a szépért jóért és igazért hevülő 
szíveket is igyekezzünk képezni, hogy ne csak a nagyobb 
anyagi haszonnal összekötött, hanem a kevesebb jövede-
lemmel bíró, de ideális célok szolgálatában álló hivata-
lokért is tudjanak lelkesedni gyermekeink. Korunk gyer-
mekeit annyira hatalmában tartja az anyag, a pénz, a 
hatalom és az ezzel járó méltóság, hogy alig akad ember, 
a ki a legideálisabb, legszebb, de a tisztességes szegény-
ség ruhájába öltöztetett papi pályára aspiráljon. S ez 
azon nevelési irány következménye, mely iskoláinkban 
néhány évtized óta uralkodóvá vált. 

Iskoláinkban az utolsó évtizedekben csak értelmi 
oktatás volt, de nem egyszersmind nevelés is. Mintha, 
mondják talán némelyek, a századok mulasztásait egy-
szerre kellett volna helyre pótolni. E fölfogás azonban helyte-
len, mert a prot. egyházban eleitől az volt az egyik főcél, 
hogy az evangéliumi világosság, az ismereteknek minél 
nagyobb köre legyen sajátjává a leendő emberiségnek. 
De míg régebben megelégedtek azzal, hogy inkább keve-
sebbet, de azt jól tanulja meg az ifjúság, — az ujabb 
időben rohamosan és sokkal nagyobb körét igyekeztek 
az ismereteknek a tanulók lelkébe átültetni. S a míg ré-
gebben az értelmi képzés mellett gondot fordítottak az 
érzelmi és erkölcsi nevelésre, szóval igyekeztek nevelni 
i s : -az ujabb időben a nevelés egészen elejtetett s ennek 
helyét is az értelem fejlesztése foglalta el. 

De meg is boszulta magát. Soha annyi szerencsét-
len, annyi boldogtalan ember nem volt, mint napjainkban, 
a mikor az anyag az ur mindenek felett. Ez a gondol-
kozás befészkelte magát a társadalom minden rétegébe, 
és ha gondolkozását, illetve anyagias vágyait tisztességes 
úton kielégíteni nem képes, készen áll minden bűnnek 
az elkövetésére, és ha bűneiért számolni, bűnhődnie kell, 
nem lévén benne elég erkölcsi erő: fegyverrel, vagy más 
úton-módon igyekszik szabadulni a földi büntetés elől. 

A nevelés teheti, teszi is az embert valóban emberré 
vagy állattá. Az anyagias nevelés állatot és a szellemi 
nevelés embert formál, még az állatember gyermekéből is. 
S ezen feladat azoknak a kötelessége, a kik arra szán-
ták magukat, hogy, ha maguk anyagiakban szegények is, 
de szellemi és erkölcsi tőkéjüket oly formán kamatoztas-
sák, hogy az ő szellemükből táplálkozó gyermek és ifjú 
nemzedék megtanulja és megértse azon igazságokat, hogy 
nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével is. 

Elismerés illeti Wlassics minisztert, hogy a tanáro-
kat és a tanítókat az értelmi képzés mellett eszthetikai 
és az erkölcsi nevelésre buzdítja; de a dologban egyet 
feltétlenül szükséges hangoztatnunk s a tanférfiak komoly 
figyelmébe ajánlunk, s ez az, hogy az istenigéjét nem 
szabad kihagyni a nevelés eszközei közül. Az ember 
nemcsak okos és értelmes, hanem érző szívvel biró lény 
i s ; e két tulajdonságát tehát sohasem szabad figyelmen 
kivül hagynunk, hanem azoknak öszhangba hozatalára 
kell a nevelésben törekednünk. Adjuk meg mindkettőnek 
a magáét. Az ismeretek közlése közben, melyek az érte-
lemnek lesznek tulajdonaivá, igyekezzünk a növendékek 

szivében vallásos érzelmeket támasztani és azokat meg-
erősíteni, hogy szép és magasztos célokért is tudjanak 
lelkesedni. A mint ápolják a hazaszeretetet, ügy az Isten, 
az egyház, a felebarátok iránti szeretet tüzét is ápol-
gatnunk kellene azokban. Ez ma, meg kell vallanunk, 
nevelésünkből majdnem egészen hiányzik; de vissza kell 
abba vinnünk minél előbb. 

Hiszem, hogy a vallás és közoktatásügyi miniszter 
úr törekvései ez irányban is jó gyümölcsöket fognak 
teremni, s hiszem, hogy minden neveléssel foglalkozó 
ember szivében visszhangra fognak találni és mindnyájan 
közre munkálunk a szép cél megvalósítására. 

Csak sziv jósága, nemessége és tisztasága teheti 
az embert igazán boldoggá ; csak, ha a lelket fölébe emeljük 
a testnek, ha inkább a lélek, mint a test számára gyűj-
tünk, s a Krisztus vallásában lerakott kincscsel töltjük 
meg a jövendő nemzedék szivét: akkor remélhetünk minden 
tekintetben boldogabb jövendőt; mert Krisztus ama 
mondása: »Ahol vagyon a ti kincsetek, ott leszen a ti 
szivetek is« (Máté 6: 21), igazság marad mindörökké! 

Keresztesi Samu. 

T Á R C A . 

Építsük meg Sionunk kőfalait. 
Egyházi beszéd* 

Alapige: Nehem. 2 : 17. 
Az örök élet beszédéből egy panaszos felhívó szó-

zatot olvastam fel előttetek ker. hivek, hogy azok alapján 
szóljak hozzátok a mai ünnepélyes alkalommal. 

De mikép lehet azokat elmélkedésünk alapigéjévé 
tenni ? — kérdhetitek; hiszen ezek a babiloni fogságból 
visszatért Nehemiás szavai a zsidó néphez! — Igen ; valóban 
úgy van; — de ha én mégis ezek alapján kívánok hoz-
zátok szólani e mostani ünnepélyes alkalommal, a végre, 
hogy benneteket általok az Istennek Lelke megvilágosítson, 
feladatotokat megmutassa s annak megoldására szent el-
határozást és erőt adjon : nem követek el Isten igéjén 
semmi erőszakos magyarázatot. Az alapul vett igék Ne-
hemiás ajkáról hangzottak a zsidó néphez ; de hangoznak 
azok mi felénk is, 2344 esztendő múlva is; — nemcsak 
azért, mert az örök életnek beszéde átterjed időn és koron 
és mindörökké igaz marad, hanem azért is, mert az a 
kép, melyet ez igék a fogságból megszabadult zsidók 
helyzetéről felmutatnak, olyan hasonlóságot tüntet fel a 
mi magyar kálvinista egyházunk mai helyzetének képé-
vel, hogy szinte megdöbbenünk annak láttára. 

Sokan nem látják, sokan tagadják ezt a hasonlatos-
ságot; jertek azért keresztyén társaim, vizsgáljuk meg a 
két képet, hogy felismervén a hasonlóságot, lelkünkbe 
hasson Nehemiás panaszos felhívása s álljunk munkába 

* Elmondatott a budapesti ref. ifj. egyesület december 8-iki 
közgyűlése alkalmával tartott istentiszteleten. 



mindnyájan s építsük meg a mi magyar Sionunk kőfalait 
és ne legyünk többé gyalázatul! 

* * 
* 

A babiloni fogság nehéz igája lehullt végre a meg-
bűnhődött zsidónép vállairól. Szabad volt visszatérnie az 
ígéretnek, az atyáknak földére. Szabad volt felépítenie az 
Úrnak lerombolt templomát s hirdetni abban az ő tör-
vényeit. Á felszabadult nép egy része örömmel üdvözölte 
a szabadságot s neki fogott a munkának, hogy eltakarítva 
a pusztulás romjait, azokon egy új, boldog hazát alkosson 
magának. A míg a fogságnak szenvedésekkel teljes föl-
déről felzarándokolt ős atyái földére: ajkán zengett a 
hálaadó ének s lelkét ki sem beszélhető örömmel töltötte 
el az a ragyogó kép, a melyet a reménység festett elébe 
mesteri ecsetjével, arról az országról, arról a boldogság-
ról, a mely reá várakozik. »Mikor visszahozta az Úr 
Sionnak foglyai t— énekli a zsoltáriró (CXXVI: 1—2.) 
— olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a 
szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így 
szóltak a pogányok : Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!« 

S a mi magyar kálvinista Sionunknak nem volt-e 
ilyen fogsága és ilyen csodálatos szabadulása? De igen 
ker. testvéreim. Ha az igazságos Isten megpróbálta az 
ő választott népét, bizony megpróbálta a mi magyar 
református egyházunkat is. Ha a zsidó nép történetét 
hosszú századokon keresztül csak szenvedés, pusztulás 
és sürü könyhullatás töltötte be, bizony mindezekben 
volt részünk elég bőven nekünk is. Ha elvétetett, lerom-
boltatott Izrael szent temploma: elvétettek a miienk is. 
Ha vezérei, papjai, prófétái bilincsbe verve hurcoltattak 
el : úgy hurcoltattak el a mieink is s adattak el a gályák 
rettenetes rabságára. Ha Izrael népe elűzetett ősei földé-
ről: elűzettek a mi őseink is s az ő hátukon is véres sebeket 
hasított a hóhérok korbácsolása. Nyomorúság, pusztulás, 
keserves könyhullatás volt a mi részünk is majdnem 
300 hosszú esztendőn által s Istennek boldogító igéje 
elfojtatott ajkainkon. 

De végre ütött a szabadulás órája nekünk is. Le-
hullott a szolgaság igája a mi vállainkról is. Szabad volt 
visszatérnünk atyáink földére. Szabad volt felépíteni el-
rablott vagy lerombolt templomainkat s hirdetni azokban 
Istennek boldogító evangéliumát! Olyanok voltunk mi is, 
mint az álmodók. Megtelt a mi szánk is nevetéssel és a 
mi nyelvünk vigadozással. Ajkunkon zengett a hálaadó 
ének és a mi lelkünket is kibeszélhetetlen örömmel töl-
tötte el az a kép, a melyet a reménység festett elénk 
ragyogó ecsetjével arról a felvirágzásról, arról a boldog-
ságról, a mely anyaszentegyházunkra várakozik. 

* * / * 
De ime, a fogságból visszatérés után 94 évvel pana-

szosan hangzanak a nép felé Nehemiás szavai : »Ti lát-
játok a nyomorúságot, a melyben vagyunk, hogy Jeru-
zsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg!« — 
Hát nem valósult meg az a dicső ország, a melyet a 
reménység festett a megszabadult nép e lé?! Hát újra csak 
szenvedés és nyomorúság Izrael népe osztályrésze, hogy 

Jeruzsálem pusztán hever és védő kapui tűzben égtek 
meg ?! 

Igen, még mindig tartanak a megpróbáltatásnak 
nehéz esztendei; mert a mult még nem tudta megtaní-
tani Izraei népét az Istenhez való hűségre, törvényei tel-
jesítésére, kegyelme elfogadására és magasztos hivatása 
betöltésére. Felépítette ugyan Istennek templomát; de 
nem töltötte azt be hit, hűség és szeretet, hanem csak a 
se hideg, se meleg lanyhaság. Hasztalan hangzott felé 
az isteni intés: »Irgalmasságot kívánok én és nem áldo-
zatot ; az Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatot!« 
(Hós. 6 : 6.) — azért nem hatott fel köréből az égre más, 
csak a lelketlenül, lanyha megszokással hozott áldozatok 
füstje. Hasztalan hangzott felé: »Mosódjatok meg, tisztul-
jatok meg; távoztassátok el szemeim elől cselekedeteik 
gonoszságát. Szűnjetek meg gonoszt cselekedni; tanulja-
tok meg jót tenni. Törekedjetek igazságra; javítsátok az 
erőszakoskodót; pártoljátok az árvát és özvegyek ügyét,« 
— azért még sem tisztult meg vétkeitől, hanem újra 
összekeveredett a pogányokkal s imádta azok bálványait. 
Nem javította az erőszakoskodót, hanem maga is a 
mellé állott s nem hogy felvette volna az árvák és özve-
gyek ügyét igaz szeretettel, hanem felemésztette az öz-
vegynek házát és az árvának kenyerét. Az önmagát 
elhitt bizakodás; az Isten és annak dolgai iránt való 
lanyha közönyösség: a pogányokkal szemben a hitben 
való ingadozás és engedékenység, s a magasztos hivatás-
ról való teljes megfeledkezés burjánzott fel újra Izrael 
népe között; — csoda e hát, ha újra megnehezedett 
felette Istene büntető karja, s ha az Istentől várt, sőt 
követelt boldogság nem akart valósulni ? 

Hát a mi reménységeink valóra váltak-e a meg-
szabadulás óta ? Virágzik-e, boldog-e magyar kálvinista 
Sionunk ?! 

Erre a kérdésre csak az adhat igenlő választ, a ki 
bezárja szemét a tagadólag intő jelenségek előtt. A ki 
nyitott szemmel vizsgálja egyházunk állapotát, sajnálattal 
kell látnia, hogy mióta visszanyertük szabadságunkat, 
azóta a külső dolgokban alig-alig haladtunk valamit, a 
belső dolgokban pedig épen visszaestünk. Nem mondom 
én, hogy a mí egyházunk külső kormányzása nem halad 
rendben; de vájjon egy egyháznak az élete csak a külső 
kormányzatban áll-e? Korántsem. A főkérdés az, hogy 
bensejében él-e, hat-e az evangélium ereje ; meg van-e 
benne a hűség, az áldozatkészség, s minden dolgaiban az 
a szeretet vezérli-e, a melyet a megváltó Krisztus hozott 
el e világra? 

Ha már ebből a szempontból vizsgáljuk magyar 
kálvinista Sionunk mai helyzetét, akkor szomorúan kell 
bevallanunk, hogy a remélt virágzás és boldogság bizony 
nem teljesedett be. 

Mint a fogságból visszatért zsidók, úgy mi is fel-
építettük a szabadulás után őseink elrablott vagy lerom-
bolt templomait. Megzendült bennök újra a hálaadó ének 
és az Istennek üdvözítő evangéliuma. Híveink seregestől 
tódultak fel az Ur ha j lékába . . . . De azu tán? . . . azután 



elhallgatott az ének, — színtelenné vált az igehirdetés 
és a még nem régen szük templomok tágasakká váltak, 
mert nem volt ájtatos hivő sereg, mely azoknak padjait 
betöltötte volna. Itt-ott, kicsiny falvakban talán még hallhat 
tok buzgó, égig törő éneket; láthattok hivő és az Úr igéje 
után sóvárgó lelkektől zsúfolt templomokat, — de a leg-
több helyen és épen nagy, népes gyülekezetekben csak 
úgy konganak az Úr hajiékai az ürességtől. — A ki 
templomba megy is, nem az ősök igazi lelki buzgósága 
vezérli oda, hanem vagy a hiúság és a maga mutogatása, 
vagy pedig az a se hideg, se meleg megszokás, a mely 
egy cseppet sem különb, mint a fogságból szabadult 
zsidóság üres áldozata ! 

Vallásosságunk, egyháziasságunk csak olyan szó-
val-szájjal való; de hiányzik belőle az igaz mélység, az 
áldozatkészsg és az igaz szeretet. Addig keresztyéneknek, 
kálvinistáknak valljuk magunkat, a míg áldozatot, a sze-
retetnek cselekedetekben való megmutatását nem kíván-
ják tőlünk; de mihelyt ezt kívánják, kész a száz-féle ki-
fogás, — kész az elégedetlenség vagy épen az egyházzal 
való teljes szakítás. Mennyi építeni, alkotni való volna 
még előttünk ; de mi haszna, ha az egyháztagok közö-
nyösségén, vonakodásán és ellenszegülésén a legszentebb 
szándék is megtörik!? Mennyi az özvegy, az árva, a 
szegény, a nyomorult, a kiken segíteni kellene; — de 
mi haszna hangzik fel panaszos nyögésük, ha nincse-
nek szerető, áldozatkész szivek, a melyek lehajoljanak 
hozzájuk s oda nyújtsák nekik a krisztusi önzetlen sze-
retet vigasztalását és segedelmét ?! 

Szent meggyőződésem, hogy a miként a zsidó nép 
elé azt tűzte ki feladatul az Isten, hogy elvigye a tisztább 
istenismeretet a pogány népekhez és azokat is elvezé-
relje az egy igaz Istenhez, — úgy az ebben a magyar 
hazában csodálatosan megfundált és megtartott protestáns 
anyaszentegyháznak is az volna a feladata, hogy határait 
mind tovább terjeszsze; az evangéliumot elvigye [e haza 
minden más nyelvű és vallású népéhez, s az egy igaz 
Isten tiszta, hamisítatlan tiszteletéhen és a keresztyéni 
munkás szeretetben egyesítse. 

Vájjon teljesítjük-ee hivatásunkat?! óh dehogy tel-
jesítjük! Még igazán eszünkbe sem jut; — épűgy, mint 
a zsidó népnek. A külső törvény védelme, a melyet meg-
nyertünk a nehéz századok elviharzása után, — nem a 
munkára, szent hivatásunk betöltésére serkentett bennün-
ket, hanem rácsábított a hiú bizakodásra, — elringatta 
lelkünket a hitközönyösség halálos álmába. A helyett, 
hogy kiterjesztettük volna egyházunk határait, engedtük 
magunkat a liberálizmus álarca alá rejtőzött közönyös-
séggel leszoríttatni s erősségeinket a titkon áskálódó el-
lenségek által aláaknáztatni. — Autonómiánknak, egyházi 
és iskolai függetlenségünknek már csak a rongyait őriz-
getjük, s mihelyt ledőltek a külső törvény védő bástyái, a 
tétlen szendergésből rémült ébredésre keltettek bennün-
ket a meg nem látott, vagy közönynyel szemlélt bajok 
következményei. Az egyházi terheket megunt s a lelki 
szükségeiket kielégítve nem talált emberek ezrei szakadtak 

le azonnal egyházunk testéről és a hithűségre, egyház-
szeretetre nem nevelt ifjak elrettentő számban engednek 
az ügyes és cselszövő ' ellenfél csábításának s igérik el 
születendő gyermekeiket! 

Mondjátok atyámfiai, nem így vannak e mindezek ? ! 
Hol van itt tehát a virágzás, a boldogság?! Bizony, mint 
a hogy pusztán hevert Jeruzsálem s kapui tűzben égtek meg, 
— úgy pusztán hever a mi magyar prot. Sionunk is, s meg-
égett kapuinak füstölgő üszkei meredeznek felénk ! 

* * * 
De ne legyen ez így tovább! »Jertek építsük meg 

Jeruzsálem kőfalait és ne legyünk többé gyalázatul!« — 
Jertek, emeljük fel elestéből magyar prot. Sionunkat s 
tegyük nagygyá, virágzóvá, boldoggá! — De hogyan, mi 
által tegyük azzá? — Annak Lelke által, a ki mindene-
ket megtehet és mindenekre képesít: az Istennek és az ő 
szent Fiának, a Jézus Krisztusnak Lelke által! 

Sokan látják már a veszedelmet, mely egyházunkat 
fenyegeti; sokan keresik és kínálgatják a megmentés esz-
közeit; — de nincs és nem lehet másban segedelem, 
mint csak abban, ha újjá szüljük önmagunkat s egész 
egyházi életünket az Atyának és a Fiúnak Lelke által. Ha 
meg akarunk maradni és felépülni úgy, hogy az életnek 
semmiféle szele és árvize meg ne rendítsen bennünket, 
akkor nincs s nem lehet más választásunk, mint vissza-
térni a Krisztushoz, »mert más fundamentumot senki 
nem vethet azon kivül, a mely egyszer vettetett, mely a 
a Jézus Krisztus* (Csel, 4: 12.), »és nincsen senkiben 
másban idvesség; mert nem is adatott emberek között 
az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtar-
tatnunk* ! Igen atyámfiai! keressük először Istennek orszá-
gát és annak igazságát, és azután mindenek megadat-
nak nékünk! 

Istennek országát és annak igazságát keresi az az 
ifjúsági egyesület, a melynek közgyűlése alkalmából ez 
istentiszteletet tartjuk ; mert az a célja, hogy Megváltónk 
boldogító evangéliumát bevigye az ifjak lelkébe s ez által 
óvja meg a bűnnek, a közönyösségnek veszedelmeitől; 
ez által támaszszon azokban Istennek tetsző új életet, 
s az által tegye őket igazi, hivő, hithű, áldozatkész és 
krisztusi szeretettel teljes keresztyénekké és egyháztagokká. 
Rajta kivül ezt keresi, ezt munkálja még néhány, Krisz-
tus szeretetéből fakadt s Krisztus könyörülő szeretetét 
gyakorló egyesület; de bármint igyekezzenek is, erejök 
egymagában gyenge egyházi életünk újjászülésére. Ez 
a nagy és szent feladat csak akkor oldható meg, ha 
nem csak néhány száz ifjú ember és asszony hallja 
meg az Úr hívogató szavát, hanem meghallja egyházunk 
minden egyes tagja s részt kiván magának a szent mun-
kából. Csak egyesített erő, egyesített buzgó könyörgés 
segélhet meg bennünket! 

Keresztyén atyámfiai! halljátok meg Nehemiásnak 
tihozzátok is intézett panaszos szavát: »Ti látjátok a 
nyomorúságot, a melyben vagyunk, hogy Jeruzsálem pusz-
tán hever és kapui tűzben égtek meg*! Halljátok meg 
és hirdessétek mindeneknek; nyissátok fel lelki szemeiket; 



a Krisztus evangélioma által támaszszatok lelkükben hitet, 
hűséget, áldozatkészséget, szeretetet, s aztán jertek el, de 
jertek el mindnyájan, hogy egyesített erővel, egyesített 
hittel, egyesített buzgó könyörgéssel »építhessük meg 
Jeruzsálem kőfalát és ne legyünk többé gyalázatul*! 
Ámen. 

Hamar István. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A brit és külföldi biblia-társulat 95-ik évi jelentése. ( T h e Nine ty-
fifth Report of the British and Foreign Bible Society). London, 

1899, 421 + 232 lap, ára 1 shilling. 

A bibliaterjesztő társaságok munkássága általában 
is érdekli a bibliakedvelő protestáns embert; a brit és 
külföldi biblia-társulaté meg kétszeresen érdekel minket, 
magyar protestánsokat, a kik immár jó ötven év óta 
nemcsak az összes bibliánkat ettől a nagyszabású társu-
lattól kapjuk, hanem a bibliafordításunk revízióját is neki 
köszönhetjük. Lapunk abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy egyik Londonban lakó kiváló hitfelünk szívességé-
ből évek óta mindig megkapja a biblia-társulat évi jelen-
téseit, melyek testes kötet számba menő érdekes könyvek. 

A kézalatti Jelentés a társulatnak 1898 márciusától 
1899 márciusáig terjedő munkásságát ismerteti tömör vo-
násokban. Lássuk a legfontosabb adatait. 

A társulat terjesztési, munkáját meg lehet Ítélni a 
következő adatokból. Eladott a mult évben 803,236 egész 
bibliát, 1.218,348 újszövetséget és 2.457,439 bibliarészt; ösz-
szesen tehát 4.479,439 szentirati példányt, a mely szám 
92,287-tel múlja fölül az előző évi forgalmat és a leg-
nagyobb szám, mióta a társulat működik. S ezzel a mult 
évi forgalommal a társulat a maga fennállásának 95 éve 
alatt 160.009,493 darab bibliát terjesztett el a föld ke-
rekségén. 

Erre az óriási forgalomra kiadott a társulat a mult 
évben 224,736 font sterlinget, a mi körülbelül 2.500,000 
forintnak felel meg, a miből egy millió a bibliák nyom-
tatására, fordítására, revideálására és köttetésére fordít-
tatott, a többi másfél millió pedig az ügynökökre, raktá-
rosokra, körárusokra és ajándékozásra kelt el. A harmad-
fél millió frtot pedig bevette a társaság részint a bibliák 
eladásából (88,211 font sterl.), részint és mindenek fölött 
a jelentékeny (131.7515 font sterl.) önkénytes adományok-
ból, melyekhez nemcsak a brit királyság lakói járulnak, 
hanem mind ama népek is, a melyek számára a biblia-
társulat bibliákat nyomat és terjeszt. (Mi magyarok itt is 
sajnos kivétel vagyunk.) 

Nagyszabásúak a Jelentés adatai a biblia-fordítás 
és biblia-revizió terén is. A mult évben 133 különböző 
nyelven folyt a fordítás és revízió munkája, a miből 25 az 
indiai, 30 az afrikai néptörzsek nyelvére esik; a fordítá-
sok között 13 olyan nyelv szerepel, a melyen még semmi 
irodalmi termék nem termett, a mely nyelveknél tehát a 
biblia az irodalmi nyelv megteremtője. A társulat, bár 

minden évben messzi kiterjedt munkát fejt ki a fordítás és javí-
tás terén, de oly sok fordítást és annyi revíziót soha még 
egy évben sem végeztetett, mint a mult esztendőben. E 
tekintélyes számba esik a mi magyar ószövetségünk re-
víziója is, melyet a mult évben fejeztek be Szász Károly 
püspök elnöklete alatt működő revizoraink. A társaság a 
maga fennállása óta eddig immár 299 nyelvre fordíttatta 
le és 364 nyelven terjeszti az Isten igéjét. 

Érdekesek a Jelentés adatai a társulat szervezetére 
vonatkozólag. A szervezet, mely 36 központi bizottsági 
tagba tetéződik be, ügynökei, raktárosai és kolportőrei 
útján behálózza az egész földkerekségét. A Londonban 
székelő központi bizottság (Gommitee) tagjai kizárólag 
világi urak (a lelkészek elvből ki vannak zárva), a kik 
fele részben az angol egyház (Ghurch of England), fele 
részben a többi evangéliomi egyház (presbiteriánsok, metho-
disták, baptisták stb.) híveiből választatnak. (Dr. Duka 
Tivadar jeles hazánkfia és buzgó hitfelünk is tagja ennek 
a Commitee-nek.) A társulatnak minden alkalmazottját 
(a pénztárnok kivételével) a londoni központi bizottság 
választja, ezeket pedig az évenként tartott májusi köz-
gyűlés. A bizottság a mult évben 7600 biblia-tisztviselőt 
foglalkoztatott, a kiknek számába nincsenek befoglalva 
sem a fordítók, sem a revizorok, sem a társulatnak 
dolgozó alkalmazottjai, sem a tiszteletbeli tagok, hanem 
tisztán csak a társulat saját tisztviselői. Az angolországi 
működés 14 kerületben akként van szervezve, hogy min-
den kerületben egy-egy titkár áll az ügy élén, a kinek 
az ügynökök, segédügynökök, raktárosok és körárusok 
(kolportőrök) az alárendeltjei. A külföldi terjesztés szer-
vezete pedig az, hogy az egész föld kereksége fel van 
osztva 24 ügynökségre s a 24 főügynök rendelkezése alatt 
állnak a szükséges alügynökök, raktárosok, körárusok stb. 
A társulat ebben a 24 ügynökségben 725 férfi körárust 
foglalkoztat, kikhez még hozzá kell számitanunk azt az 
552 bibliás asszonyt (Riblewomen), a kik Indiában, Chiná-
ban, Japánban nemcsak bibliát árusítanak, hanem biblia-
olvasókként működnek az irní-olvasni nem tudó keleti 
nők körében. 

Megbecsülhetetlen tevékenységet fejt ki a társulat a 
belső- és külső-misszió terén is. Eltekintve attól, hogy a 
föld összes prot. misszionáriusai kivétel nélkül mindenütt 
önkénytes munka-társai a biblia-társulat alkalmazottjai-
nak, maga a társulat is elvszerü és nagyon áldásos 
missziói tevékenységet fejt ki. Otthon Angliában az úgyne-
vezett penny-bibliák és más olvasó bibliák terjesztésével; de 
különösen az által végez hatalmas belső missziót, hogy 
szervesen közreműködik a ker. szeretet-egyesületekkel, az 
árvaházakkal, kórházakkal, katonai és missziói intézetek-
kel, ifjúsági egyesületekkel és vasárnapi iskolákkal, melyek-
nek szegényeit ingyen látja el a szükséges bibliákkal. 
Külföldön pedig ugyanazt műveli az angol gyarmatok, 
valamint az erőtlenebb prot. népek belmissziói intézmé-
nyeinek hathatós istápolása által. A külső misszió terén 
meg abban áll a biblia-társulat páratlan munkássága, 
hogy a föld bármely részén, bármely nyelvre azonnal 



lefordítja a bibliát, mihelyt látja, hogy erre szüksége van 
a népnek, és a valóban szegény embereket mindenütt 
ellátja ingyen bibliával, ha meggyőződik róla, hogy azok 
szívok szerint vágyakoznak utána. 

A brit és külföldi biblia-társulat példájára az ame-
rikai Egyesült Államokban, továbbá Hollandiában, Svéd-
Norvégországban, Dániában, Skóciában immár saját nem-
zeti biblia-társulatok végzik a biblia-terjesztés hatalmas 
munkáját. Ezeknél a nemzeteknél a brit társulat meg-
szüntette a maga működését. A föld többi országaiba 
azonban mindenütt a brit társulat juttatja el a Szent-
írást. A terjesztést részint a legnagyobb városokba el-
helyezett biblia-raktárak, részint a helységről-helységre, 
házról-házra járó körárusok (kolportőrök) végzik. E kettős 
uton a mult évben Franciaországban 156,548, Belgium-
ban 24,088, Németországban (a nemzeti biblia-társulatok 
mellett) 269,989, Ausztria-Magyarországban 229,611 (a 
miből 86,262 Magyarországra esik), Olaszországban 
123,707, Spanyolországban 36,452, Portugalliában 9,815, 
Oroszországban 210,000, Törökországban 42,724, Görög-
országban 14,183 biblia példány került forgalomba. Az 
ázsiai országok közül Chinában 631,715, Indiában 497,419 
bibliát terjesztett el a társulat. Megjegyzendő, hogy Ázsia 
többi országaiban, továbbá Afrika, Ausztrália és Amerika 
összes országaiban is folytatja a társulat a bibliaterjesztés 
áldásos munkáját. 

Csak e néhány általános vonás is meggyőzheti a t. 
olvasót arról, hogy Istenigéje a világraszóló angol biblia-
társulat útján egymás után hódítja meg a világot. Itt a 
primitív népeket irodalmi nyelvvel ajándékozza meg; ott 
mint a pogány világ hittérítője szerepel, és mindenütt de 
mindenütt az Istenigéjét hirdeti a sajtó, az Írott szó ha-
talmával. Valóban a biblia-társulat a szó teljes értelmé-
ben a jézusi parancsnak tesz eleget, mert elmenvén, szé-
les e földön minden népeknek hirdeti az Isten evangé-
liumát, s ezzel mindenütt terjeszti és szilárdítja az Isten 
országát. 

Szőts F. 

BELFÖLD. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal f. évi október 

havi közleménye szerint Magyarországon, Horvát-Szla-
vonországok kivételével, október havában élve született: 
57,881, halva: 1,107; elhalt hét éven alul: 16,882, hét 
éven felül: 16,246; összesen: 33,128. — Népszaporo-
dás : 24,753. — Házasság köttetett: 11,127. — Ebből 
vegyesházasság: 1,362; ° /<r b a n : 12*24. Tiszta ág. h. ev. 
házasság: 603 ; tiszta ev. ref. házasság: 752. 

Azon 123 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. hitv. ev., megegyezés szerint 
35 esetben az apa, 7 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség-. 28. Megegyezés nem 

létesült 81 esetben. Azon 137 vegyesházasságból, hol a 
vőlegény ág. h. ev., a menyasszony róm. kath., meg-
egyezés szerint 13 esetben az apa, 36 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 23. — 
Megegyezés nem létesült 88 esetben. Azon 86 vegyeshá-
zasságból pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., a másik fél 
nem róm. kath., de más vallású, 8 esetben létesült meg-
egyezés, melyből 4 esetben az ág. hitv. ev., 4 esetben 
a más vallást fogják követni a gyermekek. Nyereség-
Veszteség: 0. Megegyezés nem létesült 78 esetben. — Ezen 
esetekben az ág. h. ev. egyház nyeresége az ev. ref. 
egyháztól 3, az izraelita hitfelekezettől egy; vesztesége 
pedig a gör.-kath. egyházzal szemben 3, az ev. ref. egy-
házzal szemben egy. — Október havában 3 ev. vőle-
gény és két menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel; megegyezés csak 
ez utóbbinál létesült egy esetben. 

Azon 219 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 37 eset-
ben az apa, 14 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. Veszteség : 23. Megegyezés nem létesült 168 
esetben. Azon 257 vegyesházasságból, a hol a vőlegény 
ev. ref., a menyasszony róm. kath., megegyezés szerint 
22 esetben az apa, 82 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség : 40. Megegyezés nem léte-
sült 153 esetben. Azon 172 vegyesházasságból pedig, hol 
az egyik fél ev. ref., a másik fél nem róm. kath., de 
más vallású, 14 esetben létesült megegyezés, melyekből 
4 esetben az ev. ref., 10 esetben pedig a más vallást 
fogják követni a gyermekek. Veszteség : 6. Megegyezés nem 
létesült: 158 esetben. Ezen esetekben az ev. ref. egyház 
nyeresége a gör.-kath. egyháztól 1, a gör. keletitől egy, az 
ág. h. ev. egyháztól 1, az izraelita hit felekezettől egy; 
vesztesége pedig a gör.-kath. egyházzal szemben 7, a 
ág. h. ev. egyházzal szemben 3. — Október havában 3 
ev. ref. vőlegény és egy menyasszony kötött házasságot 
izraelita menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel. Megegye-
zés csak ez utóbbinál létesült, egy esetben az ev. ref. 
egyház javára. 

A róm. kath. egyház október havában a két pro-
testáns egyháztól fent jelzett hódításon kivül, a 308 nem 
evang. vagy ref., de más vallásával kötött vegyesházas-
ságokból megegyezés szerint veszteit 7 esetben, de részére 
18 esetben biztosíttatott a gyermekek vallása. — Nyere-
sége tehát itt is: 11. Megegyezés nem létesült 283 eset-
ben. Vesztesége a gör.-keleti egyházzal szemben 5, az 
unitáriussal szemben 2; nyeresége pedig a gör.-keleti egy-
háztól 9, az unitáriustól 3, az izraelita hitfelekezettől 5, 
a felekezeten kívüliek csoportjától egy. — Október havá-
ban 12 róm. kath. vőlegény és 16 menyasszony kötött há-
zasságot izraelita menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel; 
megegyezés az előbbinél két, az utóbbinál 3 esetben léte-
sült a róm. kath. egyház javára. — Október havában egy 
róm. kath. vőlegény és két menyasszony kötött házasságot 
felekezeten kivüli menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel. — 
Megegyezés csak az utóbbinál egy esetben létesült, a róm. 



kath. egyház javára. — Keresztyén és izraelita között 
október havában összesen 39 házasság köttetett. — Ke-
resztyén és felekezeten kívüli között összesen 3. Izraelita 
és felekezeten kivüli közölt egy; megegyezés nem létesült. 

Horvát-Szlavonországokban, október havában ösz-
szesen: 1461 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság: 
49, 3 35. — Tiszta róm. kath. házasság 907; 
gör.-keleti: 442 ; ág. h. ev. 33 ; ev. ref. 5 ; izrael. 18. — 
Öt róm. kath. vőlegény és 4 menyasszony kötött házas-
ságot ág. h. ev. menyasszonynyal, illetve vőlegénynyel; 
megegyezés csak ez utóbbinál 4 esetben létesült, a római 
kath. egyház javára. — Veszteség: 4, Egy görög-keleti 
vőlegény, ág. h. ev. menyasszonynyal; megegyezés nem 
létesült. — Három ág. h. ev. vőlegény és 3 menyasszony 
kötött házasságot ev. ref. menyasszonynyal, illetve vőle-
gény nyel. — Nyereség-veszteség : 0. — Két ev. ref. meny-
asszony és 5 vőlegény kötött házasságot róm. katholikus 
vőlegénynyel, illetve menyasszonynyal; megegyezés csak ez 
utóbbinál 3 esetben a róm. kath. egyház javára létesült. 
Veszteség: 3. — A róm. kath. egyház 21 gör.-keleti val-
lásával kötött vegyesházasságból 1 esetben vesztett. 10 eset-
ben nyert. — Nyeresége itt is 9. 

E szerint folyó évi október havában az ág. h. ev. 
egyház vesztesége, a római katholikus egyházzal szemben 
Magyarországon: 5 1 ; Horvát-Szlavonországokban : 4, össze-
sen : 55. — Nyereség-vesztesége más hitfelekezetekkel 
szemben, Magyarországon is, Horvát-Szlavonországokban 
is: 0. — Összes vesztesége tehát október havában: 55.— 
Az ev. ref. egyház vesztesége, a róm. katholikus egyház-
zal szemben, Magyarországon: 63; Horvát-Szlavonorszá-
gokban : 3, összesen: 66. — Vesztesége más hitfelekeze-
tekkel szemben, Magyarországon: 6 ; Horvát-Szlavon-
országokban nyereség-vesztesége: 0. Összes vesztesége tehát 
október havában: 72. 

Kassa. Homola István, 
ág. hitv. evangélikus lelkész. 

MISSZIÓÜGY. 
Küzdelem a mértékletlenség ellen. 

Mélyen tisztelt közgyűlés!* 

Most, a mikor a budapesti ref. ifjúsági egyesület 
Istennek segedelmével átesett azokon a nehéz megpró-
báltatásokon, melyeket reá, munkájának és céljainak fél-
reismerése, illetve meg nem értése, sokaknak közönyös-
sége és legkülönösebben a mai társadalmi helyzetnek 
nehéz viszonyai mértek, és ha szerény keretek között is, 
de állandó és meg nem szűnő jóindulattal végzi az ön-
ként vállalt nemes munkát; sőt, a mint az eredmények 
mutatják, néhány újabb vállalkozását (értem azon láto-

* Ezt az indítványt, mely a budapesti ref. ifjúsági egyesület 
f. hó 8-án tartott közgyűlésén tétetett s egyhangúlag elfogadtatott 
— melegen ajánljuk lelkészeink, tanítóink s egyházunk minden 
tagjának figyelmébe. bserk. 

gatásokat, melyeknek céljai a vidéki hasonló irányú egye-
sületeknek egy országos szövetségbe vonása) Isten szinte 
érdemeink felett jutalmazta, elérkezettnek találom az időt 
arra, hogy az egyesület közgyűlése előtt egy már meg-
kezdett, de határozottabb formákat még nem öltött, fon-
tos munkakört emeljek ki és kérjem annak a rendszeres 
munkaprogrammba felvételét. 

A tényállás ez: Épen ma egy éve jelentette főtit-
kárunk a közgyűlésnek, hogy a hold-utcai összejövetele-
ken a mértékletességi ügyekbsn is történtek lépések, több 
felolvasás és néhány röpirat kiadása által. — A megin-
dított munkának 1899-ben is volt folytatása, a mennyi-
ben két alkalommal hangzott szó felolvasás alakjában; 
egyszer pedig az igehirdetésben, és kiválóképen a mér-
tékletesség ügyéről volt szó. 

Én az idők jeleiből ítélve úgy tartom, hogy az 
ifjúsági egyesületnek ezentúl határozottabban kell ezt 
a munkát felkarolnia. Meggyőződésem ugyan az, hogy 
ilyen munka érdekében történt javaslathoz alapszabályaink-
nál bővebb indokolásra nem is volna szükség; de igen 
óhajtanám, hogy az ügy meleg pártolásra találna ifj. 
egyesületünkben. Épen azért a t. közgyűlés engedelmével 
néhány rövid szóban összefoglalom azon okokat, melyek 
indítványom megtételére késztettek. 

A ki azok felett a jelenségek felett, melyek a mér-
tékletesség rendes következményeiképen feltűnnek, nem 
tért egyszerűen napirendre, hanem hatásukban elemezte, 
feljegyezte és belőlük akár az egyes emberre, akár az 
egész társadalomra, akár a családra vagy az egyházra a 
konzekvenciákat levonta: okvetlenül arra az eredményre 
kellett jutnia, hogy hazánk oly szédületes gyorsasággal 
sülyed a mértékletlenségbe, hogy még a ridegebben gon-
dolkozót is figyelemre kényszeríti; a keresztyén embert 
pedig egyenesen munkára hívja fel. Nem szólok most 
itt oly sok ember testi és lelki üdvösségének, jólétének 
megsemmisüléséről; annyi feldúlt családi boldogságról; 
oly sok tönkrement gazdagságról, elpusztult vagyonról; 
annyi könnyelműen eljátszott becsületről; oly sok kinos 
és váratlan balálról, a melyek mind a mértékletlenség 
méhéből fakadtak, hogy fülünkbe zúgják az apostol inté-
sé t : »A ki pedig a hitben erőtlen, azt felvegyétek« (Róm. 
XIV. 1 , »Tartozunk pedig mi ezzel, hogy az erőtlenek-
nek erőtlenségeket hordozzuk és ne kedveskedjünk magunk-
nak« (Róm. XV. 1.) 

A jelen alkalommal csak az ifjúsági egyesület munka-
körébe kiváltképen tartozó azon mértékletlenségre akarom 
a figyelmet felhívni, a mely a fiatal generációt pusztítja 
és irtja erősen. Az a rettenetes, mondhatnám sátántól 
sugallt nézet vert gyökeret országszerte, mely a fiatal-
ságnak bizonyos bűnök elkövetésére privilégiumot adott. 
Ezek közé tartozik pl. az a sokat emlegetett szólás: hogy 
az ifjúságnak ki kell magát tombolnia, mert csak így 
lehet később megállapodottabb. Én erre a képtelen és 
egyenesen bűnös felfogásra nézve figyelmébe ajánlom a 
t. közgyűlésnek azokat az ifjaknak nevezett alakokat, a 
kikre a mértékletlenség az időelőtti vénség bélyegét ütötte; 
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a kik elfáradtak, mielőtt munkálkodtak volna; a kiknek 
egyrészt; megveti a családi élet örömeit és kedves kötelessé-
geit, mert a vér iudnlata tiltott élvezetekre űzi. a másik 
része pedig, ha megnősül is, nem talál egyensúlyt lelké-
nek; a kiélt test nem élvezi az egészség örömeit. Isten 
a megmondhatója, hány ifjút kergetett halálba a mérték-
letlenségből eredő kötelességmulasztás és hány iíjú siny-
lődik a mertékletlenség ásta börtönben. 

Ha mindez így van, pedig csakugyan ezt látjuk nap-
nap után, — kell-e várni a mértékletességi munka meg-
kezdésével ? Nem, még ha ezen a téren egyedül állana 
is az egyesület, — még akkor sem. De hála az Égnek, 
van már hasonló munka az országban. Ott van jó pél-
dának a »kék-kereszt« müve, mely keresztyén alapon 
indult meg s épen most nyitja meg az első mértékletes-
ségi kávéházat hazánkban. Társadalmi úton keres orvos-
lást az a törekvés, mely országszerte megindult és a 
melynek visszhangjaképen Hontvármegyének határozata, 
utána pedig Csanádvármegyének védekező rendelete tű-
nik elénk. Kezemben van egy róm. katholikus egyesü-
let munka-propagáló füzete, a mely a Krisztus nevével 
indult harcára. Mindezek bátoríthatnak, s egyúttal int-
hetnek bennünket, hogy mi is kezdjünk munkához. És 
én, bízva a t. közgyűlésnek Istenben vetett hitében és 
keresztyéni szeretetében, a következő javaslatot terjesz-
tem elő. kérve annak tárgyalását és elfogadását: 

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy a mértékletességi 
ügyet, mely kiváltképen a szeszes italoknak mértéktelen 
élvezete ellen irányuló küzdelmet jelenti, az ifjúsági egye-
sület munkaprogrammjába felveszi. 

2. A munka ápolására, a mértékletesség ügyében buz-
gólkodni óhaj lók részére az eddigi összejöveteli napok 
egyikén, legalább havonként egyszer alkalmas felolvasá-
sokat, előadásokat, beszélgetéseket tart, 

3. Mihelyt az egyesület alkalmas helyiséghez jut, 
a hol t. i. nagyobb összejöveteleket rendezhet, ott a kö-
zönség előtt is agitál az ügy érdekében. 

4. Minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, 
a hol ezen a téren segítséget adhat vagy nyerhet, hogy 
a mértékletesség ügyét elősegítse; különösen azonban az 
Isten igéjével harcol a diadalért. 

Kováts László. 

K Ü L F Ö L D . 

Külföldi egyházi szemle. 
A »Chronik der Ghristl. Welt« f. évi 47. számá-

ban »Aus Ungarn und Siebenbürgen« cím alatt egy er-
délyi szász atyánkfia megint animózus támadást intézett 
ellenünk. A pápás katholicizmusnak hazánkban való erő-
södéséből kiindulva megemlékezik a jezsuiták legújabbi 
tömegesebb bevándorlásáról; Majiáth >erdélyi püspök* 
kihivó magaviseletéről; a kolozsvári Mária-kép 200 éves 
jubileuma alkalmával rendezett »vallási demonstrációról* 
s általában a magyarországi ultramontánizmus hódító 
hadjáratáról. De fájdalommal konstatálja tudósító szász 

atyánkfia, hogy ily nyilt »provokáciő« sőt »at.tentátum« 
dacára sem haladhatnak együtt hazánkban a magyar és a 
német (értsd szász) protestánsok. A magyarok »tüzes 
nemzeti sovinizmusa* lehetetlenné teszi az együttes 
föllépést és haladást. S ennek igazolásául hivatkozik 
arra, hogy a magyar protestánsok »vak gyűlölettel« vi-
seltetnek a szegény tót és német evangélikusok ellen. I^y 
p. o. az »ofenpester Lehrkörper« (sic!) kitiltotta a német 
nyelvet az iskolákból; dr. Baltik Frigyes püspök a nógrádi 
esperesség egyházaiban tett vizitációja alkalmával »kizá-
rólag magyarul prédikált«; s mint >magyarizátor nagyobb 
súlyt fektet a hazafias dicséretekre, mint egyházközségei-
nek lelki épülésére.« De különösen azzal vádolja tudósí-
tónk (s itt hallatlan valótlan dolgokat állít) a magyar 
protestánsokat, hogy »lehetetlenné tették az erdélyi szász 
ifjaknak a németországi prot. egyetemek látogatását.* 
(Pedig tudhatná, hogy p. o. a halle-wittenbergi egyetemen 
az erdélyi szászok szedik el a magyar ifjak elől a nekik épen 
nem szóló magyar ösztöndíjakat!). Ilyen viszonyok között — 
úgymond a szász tudósító — »ist ein Zusammengehen 
aller Protestanten Ungarns vorláufig nicht möglich« 
— Végül utal a Honterus- és a Teutsch-ünnepélyre, 
mint a melyek bizonyságául szolgálnak az erdélyi 
szász vallásos-erkölcsi élet megerősödének és mélyülésé-
nek, úgy hogy manapság a régebbi racionálizmus hanyat-
lóban van. Az új énekeskönyv is ennek a latitudináris-
rationalisdogmatikai álláspontnak következetes kiküszöbölé-
sére törekszik. — Valóban sajnálatos, hogy az erdélyi 
szászok továbbra is folytatják a németországi protestáns 
sajtóban ellenünk való vádaskodásaikat. Rút hálátlanság 
részükről ez az eljárás, a melylyel úgylátszik következe-
tesen és tervszerűen el akarják vonni tőlünk magyar lu-
theránusoktól a Gusztáv Adolf-egyesületnek eddigelé hálá-
san tapasztalt jóindulatát. Fricke tanárra és Pauk lipcsei 
szuperintendensre célozva meg is említi, hogy a magyar 
protestánsoknak jó barátjaik is vannak a külföldön, és 
magán úton tudjuk, hogy nagy nehézségbe is kerül a 
szászok által terjesztett balvéieményeknek az eloszlatása. 
Egygyel több ok arra, hogy a jövőben gondosabban ápol-
juk és fejleszszük a németországi s általában a külföldi 
protestánsokkal való egyházi, tanulmányi és irodalmi 
összeköttetéseinket. 

Németország kulturális előhaladására örvendetes vi-
lágítást vet az a körülmény, hogy az utolsó számlálás 
szerint a porosz újoncok között az analphabeták száma 
a minimumra szállott alá. Az utolsó évben csak 134 nem 
tudott közöttük irni és olvasni. 

1880/8l-ben még 2.37 volt az irni és olvasni nem 
tudó újoncok százaléka, a mult évben azonban már e 
szám 0,09 % " r a szállott alá. Az analphabeták legnagyobb 
száma keleti Poroszországban (52), Posenben (28), Szi-
léziában (17), nyugati Poroszországban (12) és a rajnai 
tartományban (11) található. Mint nálunk Magyarországon, 
úgy itt is a nemzetiségi vidékeken legtöbb az analphabe-
ták száma. — Az írástudók száma nálunk is örvendetesen 
emelkedik; de sajnálatos, hogy hazai közoktatásügyi bud-
getünk még máig is oly | csekély, hogy utána már csak 
a spanyol következik. Pedig tudjuk, hogy épen a szelle-
miekben és lelkiekben való eme föltűnő elmaradottságá-
nak köszönheti Spanyolország a maga végleges bukását. 
Mert hát »elvész az a nép, a mely tudomány nélkül 
való.« 

Franciaország elő példa arra nézve, hogy a jezsuitiz-
mus veszedelmére van a népeknek és nemzeteknek. Kezdik 
ezt már magok a franciák is belátni és a nagyobb politikai 
lapok is, mint p. o. a »Siécle», komolyan foglalkoznak 
azzal a kérdéssel, hogyan lehetne sikeresen szembe szál-



lani a mindinkább aggressziv alakban föllépő ultramonta-
nizinussal. A Siécle szerkesztője a konkordátum megszünte-
tésében, a vallási konkurrencia szabaddá tételében és 
legfőképen a protestantizmusban lálja az orvosságot. A 
francia politikai sajtó protestáns szimpathiája azonban 
csak politikai motívumokból származik, s épen ezért nem 
is lehet valami sokat remélni tőle. A vallási és az egy-
házi állapotok gyökeres megjavítása ily úton lehetetlen. 
A konkurrencia politikai motiviumaival még senki sem 
törte meg Róma hatalmát, hanem csakis azzal az erős 
evangéliumi hitbuzgósággal, a mely a népeket és nemze-
teket megtartó, üdvözítő és boldogító evangéliumban 
keresi az egyedül segítő menedéket. Csakis a Francia-
ország által egykoron tűzzel és vassal pusztított reformá-
ciónak szellemi erőiben van az üdv s a jövendő virágzás 
nélkülözhetlen feltétele. E nélkül csak kevés eredmény nyel 
biztató kísérletezés az egész reformmozgalom Francia-
országban. 

A ivürttembergi bibliát erjesztő társulat a minap tar-
totta Stuttgartban ünnepélyes évi közgyűlését. Jelentésé-
ből kiemeljük a következőket. Az utolsó üzleti évben 
forgalomba hozott 84,613 egész bibliát, 23,986 bibliai 
részletet, 181,924 új testamentumot, 148 vakoknak való 
irást, tehát mindössze 287.671 biblia példányt. Ebből 
247,032 példány teljes áron, 37,931 feláron és 2707 pél-
dány ingyen kelt el. Az intézet fennállása (1812.) óta 
elterjesztett 1.488,250 egész bibliát. 1.632,415 új testa-
mentumot, 230,306 biblia részletet és 13,288 vakoknak 
való irást. Elterjesztett tehát mindössze 3.364,259 példány 
szentírást. A katonaság körében elkelt az utolsó évben 
4873, a fogházban 100, a kórházakban 318 s a vasár-
napiiskolákban 389 biblia és uj testamentum. A vakoknak 
való zsoltárok könyve 300 példányban készült el. Lukács 
evangéliuma sajtó alatt van; Pál leveleit pedig Kamerun 
részére duala nyelvre fordítják. 

Hogy a pápai szék mily kétszínűén jár el a poli-
tikai kérdésekben, azt igen érdekesen és tanulságosan 
világítják meg a párisi sajtó leleplezései — 1878-ban nagy 
agitációt indítottak a belga pápás. püspökök a Frére-
Orbán minisztérium ellen egy közoktatásügyi törvény 
szentesítése alkalmából. A miniszter Nina pápai nunciust 
felkérte, hogy valamivel békülékenyebb eljárásra birná 
rá a politizáló püspököket. A nuncius, a pápa rendeletére 
köriratot is intézett ez iránt az elégedetlenkedő püspö-
kökhöz. A püspökök azonban a nuncius körirata dacára 
továbbra is hevesen agitáltak a minisztérium ellen. Nem 
rég jöttek csak a dolog nyitjára. Dumont tournai püspök 
ugyanis ellentétbe került a pápával; interdictum alá 
vettetett és püspöki székétől megfosztatott. Most azután 
boszúből közzé telte a Nina nuncius és a belga püspö-
kök közötti titkos levelezéseket az 1878—1880. évekből. 
S e hiteles okiratokból kitűnt, hogy míg a nuncius hiva-
talosan a békepolitikát ajánlotta a püspököknek, addig 
titokban maga is szította közöttük és a kormány között 
az ellenkezés tüzét. Rómának tehát van hivatalos és tit-
kos nyelve és a mit egyik kezével adni látszik, azt a 
másikkal visszaveszi. Jó volna, ha ezekből tanulságot 
vennének a pápaságra támaszkodó politikusok! 

A protestantizmus, mely egészen 1848-ig ki volt 
tiltva Olaszországból, ujabban már ott is mozogni kezd. A 
waldensiseken kivül, a kiknek száma a tavalyi népszám-
lálás szerint 33 ezer lélek, az olasz evang. szabad egy-
háznak van 10 ezer híve s ezeken felül még 55 ezer 
idegen ajkú evangélikus található Olaszországban. A 
prot. mozgalommal karöltve halad az ókath. reform-
mozgalom, a melynek élén Campello gróf, az egykori 
szent péteri kanonikus áll, a ki annak idején a püspöki 

methodista templomban mondott búcsút a római pápás 
katholicizmusnak. Ugyan ilyen reformirányban működik 
1895. óla a sziciliai Miraglia is, ki mint böjti prédikátor, 
exkommunikáltatása előtt mindenfelé nagy feltűnést keltett 
és igen erős agitációt fejtett ki a pápa világi hatalma s 
a fülbegyónás ellen. 

A brandenburgi egyházi-theologiai értekezlet nov. 
15-én tartotta Soden tanár elnöklete alatt Berlinben ala-
kuló gyűlését. Nem egy új egyházi pártról vagy akad. 
szövetkezetről, hanem azoknak szövetkezéséről van itt 
szó, »a kik a nép üdvét kizárólag a Jézus Krisztusról 
szóló történeti evangéliumban látják, a theol. tudomány 
szabadságához ragaszkodnak s az evangélium és a sza-
bad kutatás közötti szerves kapcsolat létesítésére töre-
kednek*. Kiváló tudósok és ismert egyházi férfiak jelentek 
meg a konferencián, a melyen közelebbről az ev. hit, az 
ev. egyház és az ev. theológia kérdéseit vitatták meg. Az 
ev. hitről Kaftan berlini tanár, az ismert nevű dogma-
tikus tartott előadást. Szerinte a hit szabad személyes 
meggyőződés, a melynek csak előfokozata a hagyomány 
kegyelel teljes elsajátítása. A személyes hitnél a hit tar-
talmán van a hangsúly, a melynek természetszerű meg-
nyilatkozása a történeti hitvallás. A hit szabadsága s a 
hitvallás tekintélye között keresnünk kell az összekötő 
kapcsokat. Scholz berlini tanár az evang. egyházról érte-
kezett. A benső egyházi élet fellendülése szerinte kétség-
telen; de azért az egyházi és vallásos keresztyén élet 
nem azonosítható. Az ev. egyháznak a népélet vallásos 
nevelésére vonatkozó befolyása és hatása még sok kívánni 
valót hagy fenn. Az ev. egyházat, mint »a tiszta tan 
egyházát »kell mindenek elé állítani, a mi azonban ne 
legyen valamely űj dogma vagy betüszolgálat, hanem 
egyszerűen körvonalozott kifejezése a reformáció legfőbb 
javainak és ideáljainak. 

A harmadik előadást Harnack berlini tanár, az ismert 
nevű dogmatörténetiró tartotta »az ev. theológiáróU. A 
theológia a ker. vallás tudománya az evangélium örök 
megbecsülése és a reformáció megújítása értelmében. Az 
evangélium és a reformáció összekötő kapcsa az ev. egy-
háznak és a theológiának. Pedagógiai, didaktikai jellege 
van a theológiának a keresztyénség minél teljesebb és 
tökéletesebb kutatása és megértése tekintetében. Első sor-
ban történeti tudomány az, a melynek a keresztyénséget 
más vallásokhoz való viszonyában kell tárgyalnia. Meg-
érdemelné a theológia, hogy azzal a miveltebb laikusok 
(mint nálunk a XVI. XVII. században) is többet törődné-
nek. A theológia és az egyház a kölcsönhatás viszonyában 
állanak egymással. A kettőnek egymásra való hatásában 
rejlik a vallásos-egyházi élet egészségének a felvétele. — 
Ugyan mikor fogunk mi ráérni az ilyen nagyjelentőségű 
és mélységes tartalmú kérdéseknek egyházi (és nem papi) 
értekezleteinken való megvitatására? 

Eperjes. Dr. Szldvik Mátyás. 

R É G I S É G E K . 
Egy halotti ének 1677-ből. 

Régi Írásaim között kutatva, egy megsárgult, elavult 
papir akadt a kezembe; egyetlen levél, mindkét oldala 
tele írva jó öreg Írással. Az irás maga olyan, hogy 
némely betű felett gondolkozni kell, hogy megértsük, 
lehámozva róla a cifraságot. 

Nem is csoda! hiszen épen 222 esztendővel ezelőtt 
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irták, még pedig kitűnő gonddal és szépen, a mi akkor 
a legszebb irások kőzé tartozhatott. 

A több mint kétszáz éves mult elevenedik meg 
ezekben a sorokban, s jellemzi az akkori idők felfogását, 
gondolkozás módját. 

Egy halotti ének ez 1677-ből, akkori eredeti kéz-
iratban. 

Abban a hitben vagyok, hogy elég régi ahhoz, 
hogy érdeklődjenek iránta mind az egyháziak, mind a 
világiak és a régi magyar nyelvemlékek kedvelői is: azért 
elhatároztam annak közlését. 

A halotti ének cime: 
>Cantio Funebris«. 
A cím alá ez van irva: 
y>Nota: Sok nyomorúsággal élete embernek«. 
Ez alatt pedig és a levél jobb szélén apró betűkkel 

meg van jegyezve: 
»Per reverendum Nonagenarium Senem Johannem 

Zilahi Minist rum Ecclesiae Sibo et V, Tractus Sylvanici 
Senior. facta et tempore sepulturae suae eanlata Siboini 
Anno 1677 

Ez a megjegyzés a régi Írásmód és kopás miatt 
részben csak bizonytalanul olvasható, — azonban a 
nevek és évszám szép tiszta. Az egészből aztán nyilván 
való, hogy ezt a halotti éneket a ssibói egyház lelkésze, 
Zilahi János irta, a ki 1677-ben halt meg Zsibón és hogy 
az ő temetése alkalmával énekeltetett. Különben az ének-
versek kezdőbetűiből is Zilahi János neve tűnik ki. 

A hármas sorokból álló versszakok következőleg 
hangzanak: 

1. »Zárva állott eddig tömlöcze testemnek, 
Melyben nyomorgása volt szegény lelkemnek, 
Óhajtással vártam megnyílását ennek. 

2. Immár Decretoma szerént Istenemnek 
Megnyílt erős zárja testem tömlöczének, 
Megmenekedete lött már én Lelkemnek. 

3. Lelőttem terhemet az mellyet hordoztam, 
Kit sok ügy baj között már csak alig bírtam, 
Minden fájdalmombul már megszabadultam. 

4. Az szent angyaloknak sok szép seregével, 
Dicsősség házában indulok ezennel, 
Édes Jesusomhoz megyek nagy örömmel. 

5. Hűtőmet ő neki hívenn meg tartottam, 
Pállva futásomnak végére jutottam, 
Amaz nemes harczot bátran megharczoltam. 

6. Immár majd megadgya a mit régen mondott, 
Meghervadhatatlan Coronát kit tartott, 
A fényes egekben az mellyel biztatott 

7. Imé szerencs(és)en fénlik már én napom. 
Nem szomorú nekem semmi állapotom, 
Örömre változott keserves siralmom. 

8. Az én siralmamnak ez végső pohára, 
Isten kegyelmének vidámító bora, 
Reám áradott már, viszen menyországra. 

9. Nagy kívánságomra eljött már az óra, 
A melly nyavalyámat tőllem eltágíttya, 
Minden bánatomat örömre fordíttya. 

10. Óh mint szánta Isten sok kesergésemet, 
Ki vött nyomorúság fészkibül engemet, 
Majd meg adgya nékem örök életemet. 

11. Sőt most használ nékem a Christus érdeme, 
Most keserül engem az ő kegyes szeme, 
Világosan fénlik rajtam nagy kegyelme. 

12. Vedd el hát már Lelkem a mit reménlettél, 
Vedd el jutalmadat kit erőssen hittél, 
Menny bé boldogságban az meliyet kerestél. 

13. Vallyon ki nem szánná világot el hadni, 
Testi szemmel ha illy jókat tudna nézni, 
Ha illy boldogságot tudna reménleni. 

14. Igyekezzék minden itt kegyesenn élni, 
Isten nevét félni s nekie szolgálni, 
Az örök boldogság megadatik néki. 

Közli: K. Nagy Sándor. 

IRODALOM. 
*F Az én imáim. Imák és elmélkedések protestáns 

leányok és fiatal hölgyek számára, irta B. Barkóczyné 
Dömök Antónia. Második javított kiadás, Budapest, 
1900. Kókai Lajos kiadása, 16-od rétben 200 lap, ára 
vászonkötésben 1 frt, fekete bőrkötésben 1 frt 60 kr. — 
Második kiadása az aránylag elég rövid idő alatt elkelt 
Barkóczyné-féle női imádságos könyvnek, mely főleg a 
fiatal leányok lelki világát és életviszonyait tartja szem 
előtt. írója felső leányiskolái igazgatónő, tehát pedagógiával 
foglalkozó nő; e mellett egy hajlott korú, sok szenvedést 
átélt, tapasztalt nő és anya, a ki a női szív világában 
kellő jártasággal bir. Munkáján meg is látszik mind a 
nevelőnő tapintata, mind az anya és nagyanya sok oldalú 
tapasztalatta. Imái tárgyait, eszméit és érzelmeit a közvetlen 
tapasztalat bensősége inspirálja s ebben a közvetlenség-
ben és bensőségben van imakönyvének egyik erős oldala. 
Nem okoskodik, nem eszméken lovagol, hanem a tapasz-
talat nyújtotta érzéseket szólaltatja meg. Mi a magunk 
részéről e tekintetben csak azt sajnáljuk, hogy természe-
tes vallásos érzéseit nem eléggé hatja át az evangélium 
szava. Különben emelkedett hitvilága nem mozog elég 
határozottan és elég jellegzetesen a Jézusi hit világában. 
Inkább egy úgynevezett »Schöngeist« vallásos ömlen-
gése, mint egy kegyes keresztyén nőnek az evangéliumból 
fakadt kegyes imádságai. De a stílusában, valamint az 



érzéseiben mégis annyi a természetesség, a nőies gyöngéd-
ség, a meleg közvetlenség, hogy a mi fiatal leányaink és 
hölgyeink így is sok épülést, vigaszt és erőt meríthetnek 
a Barkóczyné imádságaiból. A kis imakönyv nyomása 
tiszta, kiállítása csinos, 16-od rétü alakja nagyon kedves. 
Megrendelhető Kókai Lajos könyvkereskedésében Buda-
pesten. (F.) 

** Mennyei Szövétnek. Vallásos elmélkedések és 
imák. Irta Ba\say Dániel. Második javított kiadás, 
Budapest, 1900. Kókai Lajos kiadása, nagy 8-ad rétben 
658 lap, ára vászonkötésben 1 frt 50 kr. — Régebbi 
magán-imakönyv, mely most második kiadásban jelenik 
meg. Az a célja, hogy a keresztyéneket erősítse a kegyes 
hitben és szilárdítsa a szent erkölcsökben. Teszi ezt abból 
az indokból, mert a vallásos hit, mint a tűz, hamar ki-
alszik, ha nem élesztik, s a jó erkölcsök könnyen meg-
romlanak, ha dajkáló kezek nem ápolják. Magánhaszná-
latra, a családoknak van szánva a könyv, mert a tem-
plomok gyakran üresek. Fel kell hát keresni a keresz-
tyéneket családi tüzhelyöknél s ott kell nekik átnyújtani 
a hitnek világító szövétnekét és a vallás üdítő élővizét. 
A Mennyei Szövétnek elmélkedésekből és imákból áll és 
akként van szerkesztve, hogy a fölvett thémáról először 
hangulatkeltő rövid vers szól, azután hosszabb elmélkedés 
következik s végül imádságba olvad át a kegyes hangu-
lat. A versekben kevés a költői erő és nem eléggé poé-
tikus a nyelv. Az elmélkedésekben több a tanító elem, mint 
a kegyes érzés és vallásos erő. Az imádságok a katedrai 
imakönyvek szónokias stílusában vannak szerkesztve. Az 
egész munkát az a tisztességes középszerűség jellemzi, 
mely a legtöbb ilyen dolgozatból ismeretes. Tárgyai elég 
változatosak, hittani színezete református, stílusa magya-
ros. Elmélkedései és imái a Szikszay-féle Keresztyén 
Tanítások modorában vannak szerkesztve; de hitbeli erő-
ben, és bibliai kenetességben nem emelkednek annak 
magaslatáig. Kiállítása egyszerű, de csinos és az ára 
nagyon jutányos. Megrendelhető Kókai Lajosnál Buda-
pesten (F.) 

** Jókai Kis Dekameronja díszes új ruhában 
jelent meg a Franklin-társulat kiadásában. Ez a gyűjte-
mény, melyet annak idején maga Jókai válogatott ki az 
ifjúság számára, régóta egyik legkedveltebb olvasmánya 
a 12—15 éves magyar ifjúságnak. 27 szép elbeszélést és 
rajzot tartalmaz a díszesen kiállított kötet, melyet 54 mű-
vészi kép ékesít Neogrády Antal festőművészünktől. Ott 
van köztük a remek »Peregrinus«, a megható »Koldus 
gyermek*, az »Istenhegyi székely leány* stb. stb. Pompás 
karácsonyi ajándék. Ára fűzve 2 frt, díszes vászonkötés-
ben 3 frt. 

** Nagy Képes Világtörténet. A Franklin-társulat 
és a Révai testvérek irodalmi intézete (Budapest, Üllői-út 
18. sz.) immár a 111-dik kötetet adta ki ebből a nagy 
irodalmi vállalatból. A most megjelent harmadik kötet a 
rómaiak történetét ismerteti dr. Geréb József tollából. 
A díszesen kiállított, több száz képpel ékesített vaskos 
(43 ív) kötet ára díszes bőrkötésben 8 frt A munka 
érdemleges ismertetésére még visszatérünk. 

E G Y H Á Z . 

Magyar l e lkészavatás Amerikában. A tren-
toni magyar református gyülekezet lelkészét Csánfordi 
Ferencet november hó 7-ikén avatta fel ünnepélyesen 
rendes lelkészszé a philadelphiai egyházmegye kiküldött 
bizottsága. A távolból is melegen üdvözöljük új lelkész-
társunkat s kívánjuk, hogy nagy felelősséggel és sok 
nehézséggel járó helyén adjon neki a kegyelemnek Istene 
erőt és kitartást feladatai megoldására. 

Budapesti ref. egyházunk budai templomába, 
az egyházrész tagjainak önkénytes adakozásából és a 
templom belső fölszerelésére korábban eszközölt gyűjtés 
maradványából új orgona szereztetett, mely immár be 
is állíttatott a Fazekas-téri templomba. Az új orgona e 
hó 24-én, karácsony ünnepét megelőző vasárnap szó-
lal meg. 

A rutén papok kongruája . A fölvidéki nép nyo-
morúságos helyzetének egyik oka az, hogy a lelkészek is 
küzdenek az élettel s így mostoha anyagi sorsukban nem 
mindig tölthetik be azt a fontos hivatást, a mely reájuk 
vár. Ezen a bajon akar segíteni Ungvármegye és Bereg-
vármegye, a mennyiben föliratot intéztek a kormányhoz, 
hogy addig is, a míg a lelkészek kongruáját véglegesen 
rendezik, adjon rendkivüli segítséget a két vármegyében 
működő görög katholikus lelkészeknek. A vármegyék han-
goztatják föüratukban, hogy ezeknek a lelkészeknek mos-
tani helyzete valósággal tarthatatlan. 

I S K O L A . 

A középiskola i t a n í t á s új terve. Az új közép-
iskolai tantervek folytatólagos végrehajtása tárgyában f. 
hó 6-káról keltezve Wlassics Gyula közoktatásügyi mi-
niszter valamennyi tankerületi kir. főigazgatóhoz rendele-
tet intézett. A gimnázium tanítási terve a jövő iskola-
évben csak az 1—III. osztályban módosul, míg a IV—VIII, 
osztályban a régi tanulási terv marad érvényben. Az 
1901—1902. iskolai évben az új tanítási terv már az 
I—VI. osztályokban alkalmazandó, míg a régi tanítási 
terv csak a VII—VIII. osztályokban marad meg. Az 
1902—1903. iskolai évben csak egyes tantárgyakra nézve 
alkalmazandó még a régi tanítási terv, míg az 1903—1904. 
tanévben az új tanítási terv minden változtatás nélkül 
valamennyi osztályban alkalmazandó. A reáliskolákra 
nézve körülbelül ugyanazok az intézkedések érvényesek. A 
rendelet az átmeneti intézkedésekre nézve külön utasítást 
ad a főigazgatóságoknak és a tanári testületeknek. 

A k ö z o k t a t á s ü g y i t a n á c s legutóbbi gyűlésében a 
tájszólás kérdésével és a népiskolai házi feladatok ügyé-
vel foglalkozott. A tanács ugyanis az új népiskolai tan-
tervbe azt a határozatot iktatta be, hogy a vidéki tájszólások 
helyett szoktatni kell a tanulókat az irodalmi nyelvre. E 
határozat miatt több rendbeli felszólalás és tiltakozás 
hangzott, mivel a tájszólás — természetesen bölcs mér-



séklettel használva — kétségkívül segítője és gyakran 
fejlesztője az úgynevezett irodalmi nyelvnek; azt tehát 
határozottan száműzni nem lehet. Viszont egyenesen erre 
szoktatni az elemi iskolák kis növendékeit, veszedelmes. 
A közoktatásügyi tanács most úgy oldotta meg a kér-
dést, hogy mult évi határozatát így módosította: A tanu-
lók lehetőleg szokjanak az irodalmi nyelvhez. A tájszólás 
kérdését tehát egészen kihagyták a tantervből s a tanítók 
belátására bízták, a kiknek egyes vidékeken módjuk és 
kötelességük lesz minden alkalommal megtalálni a helyes 
mértéket: hol végződik a tájszólás és hol kezdődik az 
irodalmi nyelv. — A népiskolai házi dolgozatok kérdése 
annak következtében merült fel, hogy a fővárosi tanítók 
kívánták ezek gyakorlatba vételét. A tanács régi terve 
szerint még csak az alsó két osztályban tiltotta el az 
Írásbeli házi dolgozatot; mostani határozata szerint azon-
ban már mind a négy osztályban károsnak találja s ilyen 
értelemben tett jelentést a miniszternek. 

Az iskolaszéki tag egzamináló joga. A buda-
pesti józsefvárosi iskolaszék legutóbbi ülésén az egyik 
iskolaszéki tag meginterpellálta az elnököt az iránt, hogy 
van-e joga az iskolaszéki tagnak, látogatása alkalmával 
a tanulókhoz kérdést intézni ? A megindult vitában részt 
vett a jelenlevő királyi tanfelügyelő is. Végül az iskola-
szék kimondotta, hogy a fönnálló iskolalátogatási szabá-
lyok szerint az iskolaszéki tagnak nincs joga kérdezni a 
tanulókat. Sőt ahhoz sincs joga, hogy az illető órában 
előirt studiumot valami más, neki tetsző tárgygyal felcserél-
tesse. Végül azt is kimondották, hogy ha az iskolaszéki 
tagnak valami megjegyzése van a tanító munkájára, azt 
csakis a tanítás órái után mondhatja meg a tanítónak. 

Irodalmi pályázat tanítók részére. Az ev. ref. 
tanítók országos egyesülete nyári nagy gyűlésén Konkoly 
Thege Béla törvényszéki biró úr és egyesületünk választ-
mányi tagja 100 az az egyszáz korona jutalmat tűzött 
ki a következő tétel kidolgozására: A-J egységes tanterv 
alkalmazása hatásaiban. •— A törvények és a közélet 
tapasztalataiból merített okok támogatásával fejtessék ki, 
hogy az országosan alkalmazott egységes tanterv mily 
hatást gyakorol: l-ször. A normál tananyag feldolgozá-
sára, úgy elméleti, mint gyakorlati tekintetben? 2-szor. A 
nemzeti szellem erősítésére? 3-szor. A vallásos és erköl-
csi érzület ápolására ? Ezen pályázatban részt vehet 
minden magyarországi elemi iskolában működő tanító és 
tanítónő, az iskola jellegére vaió tekintet nélkül. A pályamű 
négy irott ívre terjedhet. Pályazati határidő 1900 évi 
május hó 20. Ez időre a tisztán (idegen kéz által) ieirott 
és jeligés zárt levéllel ellátott pályamunkák Kecskeméthy 
László ev. ref. tanító és orsz. egyesületi titkárhoz (Mező-
túr) küldendők. A pályamunkák felett az ev. ref. tanítók 
orsz. egyesületének kiküldött bizottsága fog bírálatot, mon-
dani s a 100 korona pályadíjat abszolút becsű munkának 
fogja oda ítélni. — Kelt Krassón 1899. nov. 30. Kecske-
méthy László, titkár. Stnka Lajos, elnök. 

Történe lmi képek az iskolában. A békésvár-
megyei közművelődési egyesület mozgalmat indított, hogy 

az elemi iskolákat történelmi fali képekkel lássák el. A 
mozgalomnak máris eredménye van. Az egyesület nevé-
ben ugyanis a minap Lukács György főispán és Oláh 
György alelnök föliratot intéztek a kultuszminiszterhez, 
a kit megismertettek tervükkel. A történelmi képek első 
sorozata, a mely a honfoglalást mutatja be, most készült 
el s ezt követi a Szent István, II. Endre és Mária Terézia 
uralkodásából vett képsorozat. A képekhez Ssabolcska 
Mihály ir szöveget, s Zichy Mihály is megígérte, hogy az 
iskolák képei közül néhányat elkészít. A képek ára egyen-
kint legföljebb huszonöt krajcár lesz. A békésmegyei 
közművelődési egyesület most arra kéri a minisztert,, 
hogy a kepek megszerzését az ország összes iskoláinak 
ajánlja. 

M ű e g y e t e m Pozsonyban . A mint hírlik, a kor-
mány elhatározta, hogy a második műegyetemet Pozsony-
ban fogja felállítani s ebben az ügyben már legközelebb 
megkezdi a város törvényhatóságával a szükséges tárgya-
lásokat. 

T h e o l ó g u s d i á k k o n g r e s s z u s . A debreceni hittan-
szaki önképzőkör »KözIönye« újra felveti a már a mult 
évben hangoztatott theológus diákkongresszus eszméjét. 
A tavalyi cikkekhez nem szóltunk hozzá, mert nem lát-
tuk a kongresszusnak semmi célját, azokon az alapokon, 
a melyeken terveztetett. Most azonban Uray Sándor 
olyan eszméket pendít meg cikkében, a. melyek meg-
érdemelnék azt, hogy megvitatásukra s érlelésükre a 
theológus ifjak, a jövendő papjai összejőjenek. Uray cik-
kéből látszik, hogy theológus ifjúságunk körében már 
forr valami, s igen üdvös volna, ha ki is forrna és a 
lelkeknek vidámító italává lehetne. »Tessék — mondja 
— a saját hibáinkat vizsgálgatni, a közönyöseket fel-
ébreszteni, az elszéledőket egybegyűjteni, »főcélnak tekintve 
a valláserkölcsi motívumok kidomborítása mellett a benső, 
testvéries és az életbe is kiható egyesülést, a közös 
munkában való közös támogatást, az egyházépítésre való 
szövetkezést*. Sürgessük a hittanszaki körök felállítása, 
illetőleg megerősítése mellett bibliaolvasó órák kitűzését, 
vallásos egybejövetelek és theológus estélyek tartását, 
ledöntvén immár ama válaszfalakat, melyek az ortho-
doxia. pietizmus és racionalizmus múmiában, — ezekben 
a hatalmasan üres frázisokban — köröltünk állanak. 
Nekünk nem célunk, nem szabad hogy célunk legyen a 
polemizálás, hanem az egyesülés, sorvasztó bajoknak 
alkalmas eszközökkel való gyógykezelése*. — Ilyen eszmék 
hangoztatása és ilyen programm mellett mi is igen óhaj-
tandónak tartjuk a theológus kongresszust és ajánljuk 
annak ügyét az összes prot. theológiák figyelmébe. 

E G Y E S Ü L E T . 
A M. Protestáns Irodalmi Társaság erősítésére 

irányzott törekvés, úgy látszik, még sem volt egészen 
meddő. A tagok száma az 1899. év folyamán szépen 
emelkedett, habár Debrecenből és környékéről távolról 



sem léptek be annyian, mint a hányan beléphettek volna 
Az 1899. év folyamán a pártfogó tagok száma (33) növe-
kedett egygyel; az alapítóké (301) 8 cal, a rendeseké 
(463) 85-tel, a pártolóké (431) 81-gyei, s e szerint az 
1899. év folyamán belépett új tagok száma összesen 
175. Ámde ezzel szemben ugyancsak az 1899. év folya-
mán meghalt vagy kilépett a rendes tagok közül 26, a 
pártoló tagok közül 45, összesen 71. E szerint a tény-
leges szaporodás 104, mi által a tagok összes száma 
jelenleg 1323. — Megjegyzendő, hogy a Társaság tit-
káránál a jövő 1900-dik évre immár 25 új tag van elő-
jegyezve, a kikkel a jövő évben 1348 lesz a tagok száma. 
Nem nagy. de tekintélyes szám, a melynek anyagi és 
szellemi erejével nagy dolgokat lehetne művelni, ha min-
den tag megtenné bár azt a legcsekélyebb kötelességét, 
hogy tagdíját pontosan befizesse. Sajnos azonban, hogy 
e tekintetben még messze állunk az egészséges állapot-
tó l ; mert sorainkban bizony bizony sokan vannak az 
úgynevezett »holt tagok*, a kik csak a számot szaporít-
ják, de a társulat erejét semmivel sem nevelik. Ezek 
miatt szaporodtak úgy fel a hátralékok, hogy a társulat-
nak most már nagyobb a hátralékokban levő követelése, 
mint a tényleges évi jövedelme. 

Az eperjesi evang. gyámintézeti nó'egyesüle-
te t , Mayer Endre tanár nemes lelkének ezt a legédesebb 
gyermekét az a kitüntetés érte, hogy annak dee. 16-ikán 
a kollégium nagytermében, válogatott nagy közönség 
előtt tartott estején a tiszai ev. egyházkerület püspöke, 
Zelenka Pál tartott felolvasást a szent földről. A közön-
ség valóban sokat tanult, és épült a lendületes felolvasás-
ból, mely rövid időn önállóan is meg fog jelenni. Az 
útirány megjelölésével egy rövid pontban végzett, hogy 
azután annál behatóbban foglalkozzék a szent föld, s 
különösen Jeruzsálem leírásával, illetve az ott nyert be-
nyomásokkal és tapasztalatokkal. Finom megfigyelő képes-
ség, gazdag bibliai, történeti nép- és helyrajzi ismeret, s 
különösen élénk vallásos érzék jellemzi e felolvasást. 
Különös elismeréssel szóllott a németeknek a szent földön 
kifejtett hitbuzgóságáról és tündöklő szeretet-munkássá-
gáról, a melynek egyik példányképe maga a német 
császár. A zajos tetszéssel fogadott, felolvasásért a nőegylet 
és általában a díszes közönség nevében Kubinyi Albert 
egyház-felügyelő mondott köszönetet a nagytevékeny-
ségű püspöknek. — A felolvasást megelőzőleg Szánik E. 
énektanító vezetése mellett a női és férfi vegyes kar 
»Nabukadnézár« c. karéneket adott elő, a melyre aztán 
Csengey Gusztáv theol. tanárnak »Gondolat a szent föld-
ről* c., Juób Évi úrhölgy által hatásosan elszavalt remek 
alkalmi költeménye következett. A theológusok karéneke 
fejezte be a mély vallásos erejű és tanulságos estét, a 
melyre soká, nagyon soká fognak emlékezni Eperjes mű-
velt közönsége körében. A gondviselés áldja és vezérelje 
továbbra is Zelenka püspököt hiterősítő és egyházépítő 
munkásságában! (sz.) 

A s t u d e n s e v a n g é l i u m i e g y e s ü l e t e k iondoni 
nemzetközi konferenciája iránt szép érdeklődés mutatkozik 
a magyarországi Ifjúsági egyesületek körében. A buda-
pesti ref. ifjúsági egyesület küldöttének megbízást adtak 
már képviseltetésük iránt a budapesti ref. Ifjúsági egye-
sület studens osztálya, a budapesti ref. theológiai önkép-
zőkör, az eperjesi evang. theológiai ifjúság belmissziói 
egyesülete és a kolozsvári ref. theol. fakultás internátusá-

nak ifjúsági egyesülete. Az utóbbi egyesület, egy szép 
levél kíséretében 15 frtot is küldött a képviselő útiköltsé-
gére. Kisérő levelük így hangzik: »Kedves Testvéreink! 
— A kolozsvári ev. ref. theol. fakultás internátusa ifjú-
sági egyletének f. év és hó 14. napján tartott rendes 
közgyűlése foglalkozott szeretetteljes feíhivástoknak azzal 
a pontjával, melyben arra kértek minket, hogy hatalmaz-
zunk fel benneteket arra, hogy az egész magyar prot. 
ifjúság nevében, a világ evangéliumi ker. ifjúsága által 
a jövő 1900-ik év jan. hó 2—6 napján tartandó londoni 
világgyűlésre képviselőt küldhessetek. — Közgyűlésünk 
igen nagy örömmel fogadta felhivástokat, mert maga is 
szivvel, leiekkel pártolja az eszmét, melynek zászlója 
alatt ti előre haladtok a győzelemre, s hálás készséggel 
ragadja meg az alkalmat, hogy megváltó Jézusunk e 
táborához csatlakozhassák, most csak a szép munkát 
helyeslő szellemével, majd mint e szép tábor lelkes har-
cosa. — Ezért -szeretettel kérünk titeket, hogy a már 
kiküldött magyar képviselőt hatalmazzátok fel arra , hogy 
az említett világgyülésen kicsiny egyletünket is kép-
viselje, s vigye el oda testvéri üdvözletünket s nemes 
tnunkájokra szívből jövő áldáskivánatunkat . . . stb. Test-
véri szives üdvözlettel vagyunk, Kolozsvárt 1899 dec. 
16 án, a kolozsvári ev. ref. theol. fakultás internátusa 
ifjúsági egyletének nevében Czirmay Zoltán ifj. egyleti 
alelnök, Farkas Károly itj. egyl. jegyző«. 

GYÁSZ ROVAT. 
f Ki s s Gusztáv , a hódmezővásárhelyi ref. főgim-

názium nyugalmazott tanára, hosszas szenvedés után folyó 
hó 16-án, élete 76-dik évében H.-M.-Vasárhelyen elhunyt. 
Érdekes családnak volt a sarja. Atyja K. Benjámin Morva-
országban Rovetschinben volt lelkész, egyik utódja annak 
a Kissnek, a ki a mult században József császár idejében 
több társával egyben Sárospatakról a C3eh-morva refor-
mátusok hívására Morvaországba kiköltözött. K. Gusztáv 
K. Benjáminnak a legifjabb fia volt és minden testvérével 
egyetemben itt Magyarországon nevekedett és jutott állás-
hoz. A legidősb fiú, Kiss Lajos gyömrői lelkész és pesti 
esperes, Kiss Adolf újsóvei lelkész, Kiss Károly mányi 
lelkész lett s két leánytestvérök, Krisztina és Zsófia szin-
tén Magyarországon mentek férjhez. K. Gusztáv Nagy-
Kőrösön és Kecskeméten tanult. Iskoláit végezve részt 
vett a szabadságharcban és Komáromban mint honvéd 
századost érte a fegyverletétel. 1850-ben egy évig Halason 
volt tanar, azután 1851-ben kezdve negyven esztendeig 
Hódmezővásárhelyen tanárkodott. több izben az igazga-
tói tisztet is viselve. Egyháza, az addigi szokástól eltérő-
ieg, szép nyugdíjat, szavazott meg érdemes öreg profesz-
szorának. a ki ebből és évek hosszú során át összekuporgatott 
vagyonkájából csendes és vidám, de magános öregséget 
élt H-M.-Vasárhelyen. Tudományos passziói, a kerti és 
szőlőbeli munka és rokonai látogatása képezték öreg 
napjainak csöndes szórakozását. Legszívesebben Gyömrőn 
időzött, testvére Kiss Lajos gyermekei körében, a kik 
legközelebb állottak szivéhez. A maga idejében jeles 
tanár, munkás és takarékos ember sok oldalúan képzett 
férfi volt, a ki bár irodalmilag nem működött, de magas 
irodalmi műveltséggel bírt. Családja nem maradt. Nejét 
korán elvesztette s többé nem nősült; de testvére gyer-
mekei közül többet a házához vett és nevelt. Temetése 
a rokonok, a h.-m.-vásárhelyi főgimnázium és a város 
értelmiségének élénk részvéte mellett, e hó 20-án meni 
végbe. Béke hamvaira! 



KÜLÖNFÉLÉK. 
* Szemé ly i hirek. A garamlöki ref. gyülekezet 

(Dunántúl) Sebestyén Ferencet borii segédlelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. — A sárospataki irodalmi kör 
a Sárospataki Lapok szerkesztésére a jövő 1900-ik évre 
újra a régi szerkesztőt dr. Tüdős Istvánt kérte fel. 
Rozsondai Károlyt, a zajzoni evang. egyházközség új lel-
készét f. hó 10-én iktatta be hivatalába Moór Gyula 
esperes. — A dunamelléki ref. főgimnáziumok javitó 
érettségi vizsgálatai Nagy-Kőrösön dec. 21-én tartattak 
meg Molnár Sándor budapesti főgimnáziumi igazgató 
elnöklete alatt és Fináczy Ernő kormányképviselő jelen-
létében. 

* Hegedűs Sándorné irói honoráriuma. Hege-
dűs Sándorné nem régen egy lelkes cikket írt a Pesti 
Naplóba a magyar iparcikkek pártolása érdekében. Egy 
nagyiparos annyira fellelkesedett ezen, hogy tiszteletdíj 
fejében ezer forintot küldött a cikk szerzőjének. A ke-
gyelmes asszony az ezer forintos tiszteletdíjat szívesen 
fogadta; de arra használta fel, hogy újra jót tegyen vele. 
Küldött belőle 600 frtot a Nagypénteki Társaságnak, 100 
frot a budapesti theológiai konviktusnak, 100 frtot a deb-
receni Stefánia-árvaháznak, 50 frtot a miskolci fillér-egye-
sületnek, 50 frtot a pápai református nő-egyesületnek, 
50 frtot a komáromi református nő-egyesületnek és 50 fo-
rintot a Lorántffi Zsuzsánna egyesületnek. — Az Isten 
áldja meg érte! 

* A romanizmus az Egyesült Államokban. Bau-
mann Ágoston volt francia szerzetes a Chretien frangais-
ban figyelmet ébresztő adatokat közöl az észak-amerikai 
r. katholicizmus állapotáról. így egy öreg r. katholikus 
hittéritőtől, a ki csaknem az összes észak-amerikai 
parókhiákban megfordult, hallotta, hogy a r. kath. papok 
kétharmada 4—5 év alatt teljesen elveszti hitét s mint 
hipokriták és erkölcstelen emberek élnek. Azt is mondja 
Baumann, hogy a szemináriumokat a tanulók fele a fel-
avatás előtt ott hagyja; az ordináltak 50 százaléka is 
néhány év múlva ott hagyja helyét, mihelyt valami jó 
állásra tehet szert. A szabadság szelleme pusztító, romboló 
hatással van a középkori fogalmakra. (Gs.) 

* Az atyai hatalom megszüntethető, ha az 
atya által a gyermek erkölcse veszélyeztetve van. Azt olvasom, 
hogy a fővárosi tanfelügyelő a rendőrségtől azt az érte-
sítést kapta, midőn az iskolás gyermekek erkölcsét veszé-
lyeztető házból ezeknek kihelyezését kérte, hogy »a 
szabályrendelet nem adja meg a rendőrségnek a jogot, 
hogy (az erkölcsiséget veszélyeztető) házhoz tartozók 
iskolaköteles gyermekeit a szülőktől elvegyék«. Ha szóról 
szóra így történt volna, én bámulnék ezen a feleleten. 
Tessék megnézni a gyámügyről szóló 1877: XX. t.-c. 
22. §-át. Ez nemcsak a fővárost, hanem az egész orszá-
got kötelezi s ebben ez v a n : »Megszüntethető az atyai 
hatalom, ha az atya gyermeke erkölcsiségét, vagy testi 
jólétét veszélyezteti«. Azt hiszem, hogy ez a törvény eléggé 
világos. A gyermek erkölcse kétségtelenül veszélyeztetve 

van egy roszhirű házban, — ha az atyát ahoz a házhoz 
köti érdeke, már akkor az ő atyai hatalma alatt van 
veszélyeztetve a gyermek erkölcse s ez az atyai hatalom 
ilyen esetben törvény szerint megszüntethető, a gyermek 
a szülőktől elvehető. Tessék ebben az ügyben a gyám-
hatósághoz fordulni: az majd tudni fogja kötelességét s 
ennek a kötelességnek pedig fő súlya a gyermek erköl-
csiségének megvédése. K. N. S. 

* E Lap n é h á n y évfo lyama, nevezetesen az 1892., 
1893., 1894., és 1895. továbbá az 1897. és 1898. év-
folyam teljesen ép példányokban, évfolyamonként 5 írt-
jával eladó; úgy szintén a Protestáns Szemle III—XI. 
évfolyama is, évfolyamonként 3 frtjával, megszerezhetők. 
Bővebb felvilágosítást a szerkesztőség nyújt. 

A D A K O Z Á S . 
A budapes t i theo log ia i k o n v i k t u s r a , melynek 

megerősítése végett az intézet elöljárósága Kérő szózatot 
intézett az egyháztagokhoz és gyülekezetekhez, ujabban 
a következő adományok és ajánlatok érkeztek : Évjára-
dékul a budapesti ref. egyház fölajánlott 150 forintot, a 
mivel egy állandó ingyenes helyet lehet szervezni a kon-
viktusban; adományul Laky Adolf magánzó Budapesten 
100 frt; Nagy László r. tisztviselő Budapest 1 f r t ; Ev. 
ref. egyház Pánd 5 fr t ; Fazekas Sándor gyűjtése B.-Selye 
4 frt ; Hegedűs Sándorné gyűjtése Budapest 118 forint 
(ehhez járultak Hegedűs Sándorné 15 frt, Navratil Imréné 
3 frt, Egy Névtelen 100 frt); Nagy János adománya 
Budapest 2 frt. E II. közlés összege 150 frt évjáradék 
és 230 frt adomány. Fogadják a nemes szivü adakozók 
az intézet elöljáróságának és szegény tanulóinak hálás 
köszönetét. Budapest, 1899. december 20-án. Szöts Farkas, 
a theol. akadémia igazgató-tanára. 

A budapesti ref. ifjúsági egyesület Londonba 
küldendő képviselőjének útiköltségére adakoztak: Szöts 
Farkas theol. igazgató, Budapest 5 frt, Lic. Rácz Kál-
mán lelkész, Balsa 1 frt, Vályi Nagy István Mező-
Keresztes 20 frt, a kolozsvári ref. theol. fakultás ifjúsági 
egylete 15 frt, dr. Eördögh Árpád ügyvédjelölt, Budapest 
2 frt, Zsidó Zoltán joghallgató, Budapest 1 frt, Losonczy 
Jenő 50 kr. — Összesen 44 frt 50 kr. Hamar István, 
egyesületi pénztárnok. 

Szerkesztői üzenetek. 
D. M. Veszprém. Megkaptuk. Köszönjük. Jövő szá-

munkban felhasználjuk. 
F. Gy. Pürkerec . Tudósításait továbbra is kérjük. 

A lapot küldjük. 
Cs. L. Lepsény . A küldeményért köszönet. Levél 

megy. 

Felelős szerkesztő : Szzőts Farkas, 
Főmunkatárs : Hamar István. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROT 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 

Szerkesztősig : 
IX. kerület, Kálvin-tér 7. ssám, hová a kézira tok 

c imzendök. 
I i i jm3 ó - l i i v a 1»I : 

llornyánszky Viktor könyvkereskedése (Akadémia 
bérháza), hová az elöfi7,. és hirdet , d í jak intézendök. 

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

Kiad ja : 
H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R . 

Megjelenik minden vasárnap. 
K l S l i z e t é s i A r a : 

Félévre : 4 frt 50 kr; egész évre : 9 frt. 

Egyes szám ára 20 kr. 

Előf izetés i f e l h í v á s . 
A 43-ik évfolyamra h i rde tünk előfizetést. A 

régi alapon, mert az evangéliumnál biztosabb alapot 
senki sem vethet . Evangéliumi szabadelvűséggel, 
protes táns önállósággal, egyházi és politikai pár-
toktól függetlenül, törhet len hi thűséggel s a jobb 
jövőbe vetett szilárd bizalommal kívánjuk tovább 
szolgálni evangéliumi egyházunk szent ügyét. 
Is tennek aka runk szolgálni ós nem embereknek ; 
elvekért küzdünk ós nem személyekórt. 

A meglankadt vallásos szellem fölélesztó-
sóre, a meglazult egyháziasság fölélónkítósóre 
törekszünk. S e nagy és messzi célhoz Jézusunk 
isteni evangéliumából merí tünk erőt és bizta-
tást, mer t ő vele mindent megtehetünk. Jelsza-
vunk az evangelizáció. 

Evangélizálása a lelkeknek, mer t az igazi 
evangéliumi hit föl támadása az első ós legszük-
ségesebb dolog. Evangélizálása az igehirdetés-
nek, az i rodalomnak, az iskolának és a családnak, 
mer t szószók, sajtó ós iskola a keresztyónségnek 
annyit érnek, a mennyi evangéliumi erőt képe-
sek a lelkekbe átplántálni. Evangélizálása a gyü-
lekezeteknek, mer t a helyi és a közegyház is csak 
akkor erőteljes, ha az evangélium »élet viz«-éből 
táplálkozik. Evangélizálása a magán- és köz-
erkölcsiségnek, melynek várvavár t megújhodása 
csak akkor következhet ik be, ha a józusi élet-
szentség erői hat ják át. 

E nagy ós szent cél irodalmi előmozdítására 
törekszünk teljes erővel. Ennek együt tmunkálá-
sára hívjuk föl dolgozótársainkat , ennek támo-
ga tására kér jük föl előfizetőinket. 

Az előfizetési ár marad a r é g i : egész évre 
18 korona, félévre 9 korona ; de a szegényebb sorsú 
(3 . ós 4. osztályú fizetésű) lelkészek egész évre 12, 
félévre 6 koronáér t kapják a Lapot. Az előfize-
tési pénzek a kiadó cimére (Budapest, Akadémia 
bérháza) küldendők. 

Hornyánszky Viktor, Szöts Farkas, 
kiadó. szerkesztő. 

Év utol ján. 
Elmegy ez az esztendő is a többiek után a 

mulandóság ölébe a mai nappal. Mulandóság, 
mulandóság, földi dolgok közös sorsa te, hogy 
megemésztesz te mindent . Elmúlik az öröm, el 
a bánat , elmúlik a szenvedés, el a gyönyör, a 
mező virága épen úgy, mint az emberek, elmú-
lik dicsőség, hatalom, büszkeség, fény, pompa, 
dölyf, ragyogás, mámor, kikelet, tél, szív hevülóse, 
észnek tudása minden, de minden elmúlik, mer t 
sorsuk, hogy y>alá kell szállaniokca. 

Alá kell szállaniok. Ennél nagyobb bizo-
nyosság alig van az emberek szemei előtt, mé-
gis milyen kevesen tudnak róla. Pedig még »ter-
mészeti törvénynekcc is elnevezték, a mi manapság 
a lehető legnagyobb bizonyosságot jelent. Alá 
kell szá l lanunk! Erről beszól tnapjaink fogyatkozó 
száma, erőnk lassan, de biztosan történő csök-
kenése, úgy a fizikai, mint a lelki v i l ágban ; 
fejünkön az ősz hajszálak ; a rcunkon a redők ; 
kedveseink sírjai ott a temetőn, a mellőlünk 
elhulló küzdő-társak mind, mind ezt hirdetik ós 
mégse igen hiszszük. 

t )h ! ha az ember iség egyszer igazán meg-
értené, hogy mindennek a mi a földből vétetett , 
legyen az fényes arany, drága gyémánt , szívnek 
kéjes rezdülése, elmének magas szárnyalása, 
hata lomnak tengere, h i rdesse bár róla emberi 
balgaság az örökkévalóságot, mégis alá kell szál-
lania, mekkora öröm forrása lenne ez reá nézve. 
Ha eszökbe vennék egyszer azt az emberek, 
hogy minden nagyságunk, örömünk, dicsekedé-
sünk, boldogságunk, erőnk, bizakodásunk, remé-
nyünk, mely földi dolgokat ölel, már születése 
pi l lanatában haldokolni kezd, micsoda vigasz-
talás kezdete lenne az reájuk nézve, Ha egyszer 
ön tuda tá ra ju tnánk annak, hogy mind az, a mi 
a mi büszke, gőgös egyéniségünket alkotja, tünő 
pára, mely a maga törvényét követve, az enyé-
szeté és alá kell szállania, mekkora ú ju lás for-
rása lehetne ez ránk nézve. 

lüő 



Milyen merész, paradox állítások ezek! 
Dehogy azok, dehogy azok. Keresztelő János, 
mikor ennek az igazságnak tudatára jut, így 
k iá l t : »Az én örömöm be tölt.« A mire én 
vágytam, a mit reméltem, az beteljesedett, »mert 
nekem alá szállanom kell, Annak pedig neve-
kednie.® A mi bennem gyarló, véges, bűnös, 
mulandó, annak el kell múlnia, alá kell szállnia, 
Annak pedig nevekednie kell. Annak, az Isten 
egyszülött fiának, az 0 incarnált szerelmének, 
testet öltött szavának, bűnbocsátó irgalmának, 
halált győző életének, az idvesség Fejedelmének, 
Annak, a Krisztusnak nevekednie kell. Oh ! ez, 
a halálon való diadalon, ez, az elmúláson való 
győzedelem. 

Haldokló esztendő vájjon te az ilyen alá-
szállásnak esztendeje valál-e ? Vájjon alászállott-e 
benned elbizakodottságunk, földhöz való ragasz-
kodásunk, institúcióinkkal való kórkedósünk; 
vájjon fogytak-e bűneink? Megtanítottál-e rá 
bennünket, hogy törvényünk a mulandóság, ós 
minden erőlködésünk mellett is elveszünk, ha 
magasabb törvény alá nem sikerül jutnunk. 
Csalódásaink, veszteségeink, szégyenünk, mely 
folyásod alatt alatt ért bennünket, sokszori gyá-
szunk, küzdelmeink hiú volta meg tudta-e ve-
lünk értetni az Úrnak szavát, hogy nekünk alá 
»kell szállanunk«, mint a hogy alá szállasz te 
rohanó perceiddel, hogy az örökkévalóságban 
el ne vesszél soha örökké. Por, kit embernek 
neveznek, szertelen törekvéseid, hiú kapaszko-
dásaid közepette nem hallottncl-e a szót, hogy 
mindennek alá bell szállania, csak Annak kell 
nevekednie. Nevekedett-e ő benned? 

Szállott is alá minden, emberek, dolgok, 
idő, becsület, erkölcs, szeretet, hit, remény. De 
olyan alá szállás történt-e, mi által Neki kellene 
nevekednie? Történt-e olyan? 

Azt talán már beláttuk, hogy a mi meg-
alázkodásunk nélkül nincs emelkedés csak pusz-
tulás. A pusztulást legalább mindenki látja tisz-
tán. Mert olyan alászállás is van, melynek nincs 
emelkedése. 

Hát Ő emelkedett-e köztünk? Emelkedett-e 
a Krisztus dicsőségben, hatalomban, uraságban ? 

Épen most értem haza egy karácsonyi ünne-
pélyről, hogy e sorokat irni kezdem, utolsójá-
ról azoknak az ünnepélyeknek, melyeket Jézus-
nak az emberek szívében növekedő szerelme 
rendezett a kicsinyek, a szegények számára. A 
Lorántffy Zsuzsánna-egylet közel másfélezer gyer-
meket és szegényt örvendeztetett meg Krisztus 
születése ünnepén hasznos és kedves ajándékkal. 
A protestáns árvaház, a skót misszió Vasárnapi 
egylete és még annyian siettek örömet hirdetni 

e napokban, a szegényeknek, érezvén, hogy Neki 
növekednie kell. 

A prot. irodalmi társaság örvendetes javu-
lását látja dolgainak, s jó részben pótolhatta a 
mult évek reá szakadt terheit. 

A mértékletességi törekvések napról-napra 
hódítanak az Ő nevével. 

A könyörület, az irgalom, a gyermekek és 
ifjak lelki gondozása itt és ott s hála az égnek 
ma már sok helyen intézményeket teremt magá-
nak, melyeken az Úr áldása nyugszik. Egyházunk-
ban mindenütt, — ha nem csal szemem — az 
életnek mozdulása látszik. Törekvéseink ha még 
nem biztos úton is, de mintha 0 feléje törnének. 

Mind általánosabbá lesz a meggyőződés, 
hogy a Krisztus erejének kell növekedni ben-
nünk s akkor bajaink orvosolva lesznek. Kezel-
jük észrevenni, hogy Isten országának dicsősége 
nem egyes emberek nagyságából és dicsőségé-
ből áll, hanem egyedül az Ő dicsőségéből. Mert 
ha hegyeket halmoznánk össze emberi boldog-
ságból, nagyságból, dicsőségből, erőből, mégsem 
lenne az Isten nagysága, dicsősége, hanem mu-
landó alászálló valami. 

Hirdesd hát muló esztendő, hirdesd csak, 
hogy nekünk alá kell szállanunk, meg nem ré-
mülünk tőle, mert tudjuk, hogy »Annak pedig 
emelkednie kell.« 

Beszéljetek csak muló napok enyészetről, 
halálról, meg nem rémítetek, mert hisszük, hogy 
»Annak nevekednie kell.« 

Annak nevekednie kell bennünk, ha alá-
szállunk, összetörünk a mi gyarlóságainkkal, 
bűneinkkel. 

Nevekednie kell az Igazságnak ! ezen az 
igazságtalanság alatt nyögő földön s növekedni 
is fog, mihelyt mi elismerjük a saját igaztalan 
voltunkat. 

Nevekednie kell! a szeretetnek ezen a gyű-
lölséggel, irigységei, önzéssel telt világon, mert 
az Atyának tetszése ez. 

Nevekednie kell ! a szentségnek az irgalom-
nak, az idvessógnek itt mi közöttünk a kárho-
zatnak földón, hogy legyen békesség. 

Nevekedni kell a hitnek, ezen a hitetlen 
reszkető földön, nevekedni kell, mert elvész fé-
lelmében, sivár kétségbeesésében. 

Nevekednie kell az életnek 1 a halál biro-
dalma felett, itt mi közöttünk, a tegnap és ma 
gyermekei között, kiknek törvényünk nála nél-
kül a halál. 

»Annak nevekednie kellcc és Ő növekedik 
is. Az Isai törzséből való vesszőszál, milyen te-
rebélyes fává növekedett már is, melynek árnyé-
kában annyi milliók ós milliók lelnek nyugo-
dalmat, enyhülést, reményt, életet. 



Menj fáradt vén esztendő utadon, múlásod 
nem rettent, hanem édes bizonyság nekünk afelől, 
hogy az ég és a föld, a jelenvalók ós a követ-
kezendők, a magasság és a mélység, az élet és 
halál, a nap ós a csillagok a mérhetetlen idő 
elmúlhatnak: de a mi iclvességünknek fejedelme 
a mi bűneink váltsága, a mi halálunk legyőzője, 
a mi életünk, reménységünk, idvességünk, dicső-
ségünk az Úr Jézus el nem múlik soha örökké, 
mert mindennek alá kell szállania, de Neki nö-
vekednie kell, és Ő növekszik is, idő, mulandó-
ság halál és kárhozat felett. 

Gergely Antal. 

I S K O L A Ü G Y . 

Vallástanítási szabályrendelet a budapesti 
ev. ref. egyházban. 

1. §. Budapest, székes-főváros (I—II. é IV—X.) kerü-
let vallástanítási körökre osztatik és mindenik körbe 
annyi egymáshoz közeleső iskola soroztatik be, a hány 
egy vallástanítónak elegendő foglalkozást nyújt. E körök 
határai a szükség és a célszerűség szerint változtathatók, de 
nagyjából állandóan ugyanazon iskolákat kell magukban 
foglalniok. 

A tanítási köröknek mind megállapítása, mind a 
vallástanítóknak azokba kirendelése az egyházi-bizottság 
hatáskörébe tartozik. A vallástanítók elhelyezése a szol-
gálati idő és a rátermettség figyelembe vételével történik. 
Üresedés esetén a szolgálatban idősebb vallástanítók 
kívánsága meghallgatandó. 

2. §. Az egyháztanács, mint fentartó testület, a 
vallástanítási körök számához képest részint állandó 
rendes vallástanítókat választ, részint ideiglenes vallás-
tanítókat rendeltet az egyházkerületi hatóság által. 

3. §. Állandó rendes vallástanítókká azok választ-
hatók, a kiknek népiskolai (esetleg polgári iskolai) taníiói és 
lelkészi oklevelük van s a kik a budapesti egyház szol-
gálatában, mint ideiglenes vallástanítók, legalább két évi 
próbaidőt sikeresen töltöttek el; ideiglenes vallástanítók 
azok lehetnek, a kiknek a népiskolai tanítói oklevelük 
mellett legalább első lelkészképességi bizonyítványuk van. 

4. §. Az ideiglenes vallástanítók fizetése 1600 korona 
és 400 korona lakáspénz, korpótlékra igényt nem tart-
hatnak. 

Az állandósított rendes vallástanítók alapfizetése 
2400 korona, lakbérük 800 korona; egyelőre 600 korona, 
mely fokozatosan 800 koronára egészíttetik ki, korpótlé-
kuk öt évenkint öt izben 200—200 korona. A jelenlegi 
állándó vallástanítók korpótléka 1900. január 1-től számí-
tandó és első részlete 1905 január 1-én tétetik folyóvá; 
az ezután állandósítandó vallástanítók korpótléka az 
állandósítás időpontjától számítandó. 

5. §. A vallástanítók köteles heti óraszáma 24. A 

kik lelkészi teendőkkel állandóan megbízatnak, azoknak 
az óraszámát méltányosság szerint az egyházi-bizottság 
a köteles óraszámnál kevesebbre is szabhatja. 

6. §. Az egyháztanács által állandósított rendes 
vallástanííók, mint a budapesti ev. református egyház 
rendszeresen alkalmazott és állandó fizetéssel ellátott 
tanítói az országos tanítói nyugdíjintézetbe lépnek és a 
törvényszabta évi járulékot fizetik, a fentartó testület 
hasonlóképen fedezi a rá eső évi járulékokat. A nyugdíj-
jogosultság az állandósítástól számítandó. 

7. §. A vallástanítók együttvéve tanítótestületet 
képeznek, mely az egyházi-bizottság alatt áll. A tanító-
testü'et elnökét, jegyzőjét maga választja s elnöke és egy 
választott képviselője által képviselteti magát az egyházi -
bizottságban. A tanítótestület minden hónapban tanács-
kozmányt tart s erről jegyzőkönyvet köteles az egyházi-
bizottsághoz beterjeszteni. 

8. §. A vallástanító testület hatásköre az, hogy 
javaslatot terjesszen az egyházi-bizottság elé a tanítási 
körökre, a tan- és vezérkönyvek megválasztására, a tan-
tervre és a tanmenetre s általában a vallástanítás körébe 
vágó bármely személyi és dologi ügyekre vonatkozólag, a 
melyek a vallástanítás sikeressé tétele érdekében szük-
ségesnek mutatkoznak. 

9. §. A vallástanítók tiszte a vallástanításon kivül 
az egyházi énekek tanítása, a gyermekistentiszteletek tar-
tása, a nagyobb növendékek templomba járására való 
felügyelet s lehetőleg a szülékkel való érintkezés, a hívek 
látogatása. 

A mennyiben pedig a lelkészi szolgálatok tételével 
rendesen megbízatnak, ezért a munkáért külön tisztelet-
díjban részesítendők. — Ünnepeken azonban a templomi 
szolgálatokat díjazási igény nélkül tartoznak teljesíteni. 

10. §. A vallástanítók fegyelmi tekintetben az egy-
házi tisztviselőkre vonatkozó egyházi törvényeknek 301 
—306. szakaszai alá tartoznak. 

Az állandósított rendes vallástanítók állásukból 
fegyelmi úton mozdíthatók el. 

Ezt a szabályrendeletet a budapesti egyháztanács 
a december 2I-iki ülésében állapította meg. Az ügy 
szabályozását magok a vallástanitók kezdeményezték, a 
kik között négy immár állandósított rendes vallástanító, 
tíz pedig oly ideiglenes állásban van, a minőt a segéd-
lelkészek és tanítókáplánok foglalnak el a dunamelléki 
egyházkerületben. Magát a szabályrendeletet az egyház-
tanács Egyházi Bizottsága készítette és Szőts Farkas 
egyháztanácsos szövegezte. 

A szabályrendelet részint a tényleges helyzetet 
kodifikálja, részint néhány üdvösnek Ígérkező reformot 
kezdeményez a budapesti vallástanítás terén. E reformok 
a következők: 

1. A vallástanitási körök szervezése által annak a 
visszásságnak a megszüntetését célozza az egyháztanács, 
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hogy a székes-főváros szétszórtan fekvő iskoláiból ne 
kelljen most ide, majd oda, néha az egymástól egy órai 
távolságra is fekvő iskolákba futkosniok a katekhétáknak. 
Jövőre az Egyházi Bizottság (az egyháztanácsnak a 
szorosabb értelemben vett egyházi-ügyekre felügyelő bizott-
sága) az egymáshoz közeleső iskolákból vallástanítói 
köröket alakít, a mi által megszűnik az a sok időpazar-
lás, a mit eddig a vallástanítók elfecsérelni voltak kény-
telenek. 

2. Nagyon fontos reform az is, hogy az állandó 
vallás tanítók jövőre az országos tanítói nyugdíjintézetbe lép-
nek, mi által vége szakad annak a bizonytalanságnak, a mely-
ben eddig a családos tisztviselők voltak, hogy úgy szól-
ván lebegtek a lelkészi és tanítói állások között, mert az 
országos lelkészi gyámintézet nem vette be őket, a taní-
tói státushoz való jogviszonyuk pedig rendezetlen volt. 
Most már, ha a tanítói nyugdíjintézetbe bejutnak, a nyug-
díjjogosultság megszerzése által ez a bizonytalanság úgy 
a magok személyére, mint a családjok tagjaira nézve 
megszűnik. 

3. Előnyös reformnak ígérkezik a szabályrendelet 
78. §-ában tervezett tanítói tanácskozmány is, mely által 
a vallástanítók között egészséges testületi szellem kifejlő-
dése, a vallástanításban pedig egységes tanítási szellem 
s a nevelésben egyöntetű szakoktatás kialakulása remélhető, 
a mire az egészen különleges viszonyok között levő fő-
városi iskolák és tanulókkal szemben szintén nagy szük-
ség van. Más oldalról meg az által, hogy a vallástanítók 
az Egyházi Bizottságban képviseletet nyertek, mert foly-
tonos és eleven összeköttetés állandósul a vallástanítást 
végző tanítói testület és az egyházat kormányzó presbi-
térium között, a miből mind a két félre nézve csak jó 
várható s a vallástanítás intenzivitása is előnyöket nyerhet. 

Ebben a reményben csak örömmel üdvözöljük a 
budapesti egyháztanács vallástanítási szabályrendeletét s 
még inkább fogunk örülni, ha a vallásos nevelésnek 
nagyfontosságú ügye e szervezet alapján a munkások 
buzgósága által a kívánt sikerhez minél közelebb jut. 

Váradi F. 

T Á R C A . 

Szombat esteli ének. 
Dallam: Örvendj egész föld az Istennek! 

Ajánlva nagyt. Fejes István egyet, énekügyi biz. elnök úrnak. 

1. Búcsúra int az áldozó nap, 
Visszaverődő sugara; 

Búcsút intünk a lenyugvónak 
Mi is míg még leszállana; 

S a tünő idő e mesgyéjén 
Tisztelettel áldjuk neved 

Óh nagy Isten! ki örök lévén 
Uralkodol ég s föld felett. 

2. Szent imádat, hála érzet zeng 
Ajkinkról fel az égre, 

Hozzád, ki itt alant és ott fent 
Intézesz mindent jó végre. 

A jövendők ködét kutatva 
Kicsiny hitünk hányszor remeg, 

S elfeledjük óh legjobb Atya 1 
Hogy te állsz őrt sorsunk feletf. 

3. Hányszor ingott meg csak e héten 
Gyarló hitünk, bizodalmunk, 

Nem tudva, hogy vége mint lészen: 
Megérjük-e, vagy meghalunk? 

S lám, míg aggódtunk, tépelődtünk : 
Te gondoztál kegyelmesen; 

Borút derűt váltva felettünk, 
Nagyobb veszély nem ért egy sem. 

4. Hála, hála Te szent nevednek, 
Hogy nem nézted gyönge hitünk! 

Ha tévedénk: bocsásd, engedd meg 
S oktass hogy csak benned bigyjünk! 

Legyen sziklán épült a házunk 
Mit szél s vihar meg nem ingat, 

Óh ne engedj, ne tétováznunk, 
Bármi födje utainkat! 

5. Óh szállj le hozzánk, óh fedezz hé 
Szent erőddel mint paizszsal. 

Ne rettentsen, ne! a sötét éj ; 
Örömre költsön a hajnal. 

És felöltvén legszebb ruhánkat : 
Az alázat szent köntösét, 

Zengjen ismét buzgó imádat 
Ajakinkról Atyánk! feléd. 

Köznap reggeli ének. 
Dallam: Örvendj egész föld az Istennek! 

1. Jó Istenem, hogy felvirradott: 
Tied első gondolatom; 

Megköszönve ezt az új napot 
Áldó imám buzogtatom. 

Áldott legyen, áldott jóságod. 
Melylyel gondot viseltél rám, 

Távol tartván bút és bánatot 
A pihentető éjszakán. 

2. Tied vagyok, tőled mindenem: 
Életem, javam mind a mim van ; 

Por voltomat mélyen érezem ; — 
Erőtlenség tagjaimban . . . 

Oh csak reád, reád tekintek, 
Légy hát erőm, légy megáldom; 

Te adhatod a legfőbb kincset: 
Ne légy ma sem megalázóm! 



3. Mint szép napod áldott világa 
Tenyészt, érlel, meleget, h in t : 

Én is A tyám! útadón j á rva 
Hadd tehessek, hadd a szerint! 

Szivem lelkem édes meleget 
Hintsen szét a merre lépek, 

Hogy mások is látván tettemet, 
Dicsérjenek Atyám, Téged ! 

4. Őrzőm valál a mult éjjelen, 
Lelkem, testem nyugta tója ; 

Sorsom ma is kezedbe tészem: 
Gonosz ellen védje, óvja I 

Te vagy bitem, Te vagy reményem 
Nálad nélkül semmi vagyok; 

Jöjj hát vezess biztos ösvényen 
Míg csak le nem áldoz napod! 

Majtis. F. Varga Lajos. 

K Ö N Y V I S M E R T E T ES. 

Egyházi beszédek. Irta Arany Gusztáv kecskeméti ev. ref. segéd 
lelkész. Ára 1 frt 20 kr., kapható Kókai Lajos könyvkereskedésé-

ben és a szerzó'nél Péczelen. 

(Folytatás és vége.) 

VII. Nagypénteki. Luk. XXIII. 48. A bevezetésben 
zavar egy kissé a pap tépelődése a felett, hogy népünk 
miért tart ja e napot a legnagyobbnak, de egyébként min-
den, a mire a Krisztus keresztjénél tanít, igaz bölcses-
ség. Keresi az Úr halálának okát s megtalálja ezt a 
fényes, földi dicsőségről álmodozó s várakozásában csa-
lódott nép hálát lanságában, az oltárról élők önzésében 
a sértett farizeusok boszút, szomjazó gőgjében, aztán egy 
pár szép, festőien szép és való igaz vonással, drámai 
erővel, érthető szóval fejti meg, hogy miért veri vala 
mellét és tér meg a tömeg s a hallgatót a kereszt alatt, 

leghatalmasabb helyen nagy erővel hívia megtérésre. 
VIII. Húsvéti. Luk. XXIV. 1—3. Bevezetésétől kezdve 

egész végéig a homiletika szabályai szerint alkotott, a 
logika vezérlete mellett lépésről-lépésre haladó ügyes, erő-
teljes beszéd. 

IX. Tavaszi. Énekek éneke II, 11. 12. Megszokta az 
ember, különösen fiatal szerzőnél, hogy a tavaszi alkal-
matosságra illő textust egy kis lombsátorral, pázsitos rét-
tel, virágok illatával, madarak dalával s ezekhez több-
kevesebb ügyességgel csatolva a fel támadás némely, az 
ébredő természethez fűzött erősségeivel merítse ki. Szerző 
új ösvényt keres. Nem mulaszt el egy alkalmat sem, 
hogy a lelkek jelenvaló állapotára és kötelességeire hívja 
fel a figyelmet. Szól a természeti kikeletről, párhuzamot 
von a természet és a lelkek tavasza között, majd a ta-
vaszi kötelességekről beszél. Ha még elmondom, hogy 
szerinte a lélek tele: a fásult közöny, a hitetlenség és 
vallástalanság s a szenvedések kietlen ideje, a lelki ta-
vasz éltető, világosító napja pedig a Krisztus ; megért-
heti a t. olvasó, hogy szerző új utakon jár. 

X. Ján. XII. 35. Az ennek feddésre és dorgálásra 
alkalmatos erőivel edzi meg magát és szól e prédikáció-
jában a szerző. Fedd és dorgál méltán. Ostorozza azt a 
kicsinylő közönyt, a melylyel az emberek vallásról, egy-

házról nyilatkozni szoknak. Észrevesz a gyülekezetben 
mindent, a mi csak bántó : látja, hogy március idusán 
díszbeöltözötten siet még az a ref. vallású tisztviselő is 
az u. n. hivatalos istentiszteletre, a ki sa já t templomába 
sohasem j á r el; reámutat a pusztító felfogás egy-egy két-
ségbeejtő mérges gyümölcsére: egy már néhai presbyter 
apának leánya r. katholikussá lesz, egy ifjú ki műveltségét 
lelke összes kincseit Isten után egyházának köszönheti, 
mert ennek főiskolája volt, a ki őt a szegény ifjút keblén 
melengette, egy jó házasság kedvéért re versalist ad . . . 
majd beszél a tudatlanságról, a félmüveltséget eloszlató 
evangéliumról, a melynek ereje oly nagy, hogy nemcsak 
egyes embert, de a mint a példa mutat ja , egész nemze-
teket boldoggá képes tenni. Ezekben a vészes időkben, a 
mikor a század nivelláló ereje következtében nemcsak 
itt Budapesten, vagy Kecskeméten, hanem hazánk min-
den részein meg vannak^ugyanazok a szükségek a bajok és 
ugyanazok is, e prédikáció az építés reményével mondható 
el mindenütt. 

XI. Pünkösti. Csel. II. 1—4. Csak a bevezetésben 
szól a nagy nap eseményeiről, a Lélek csudás erejének 
csudás munkáiról, majd megragadja a textusnak egy ki-
emelkedő részét, röviden reá mutat ar ra , hogy »az a 
nyelv, a melyen a mai keresztyének beszélnek, nem az 
ev. nyelve, azok az érzelmek, a melyek a nyelveket meg-
szólaltatják, nem ker. érzelmek« s azt kéri a Lélektől, 
hogy tanítson meg: I. a hitnek, II. a reménységnek, III. a 
szeretetnek nyevén beszélni. 

XII. Ján. IV. 24. Az Isten tiszteletéről szól. Azok 
közé a beszédek közé tartozik, p melyek ugyan szabály-
szerűek, de nagy hatást nem érnek el, ha csak valami 
ügyes előadás nem szerzi meg e hatást. Sokat beszél a 
szerző a pogányokról, zsidókról, pápistákról s ezeknek 
üres cerimoniáiról, nem mond megengedhetetlent, de ez 
a beszéd csak így olvasva egy kissé lapos és csak ott 
lendületes némiképen, a hol igazán a tárgyról beszél. 
Egyébként, ha lapos is egy kissé ez a beszéd, azért két-
ségtelenül ev. ál láspontunkhoz mért igazságokat hirdet s 
szerző' ha én nem is, de megvigasztalhatja az egyházi 
szónoklatban elég versatus néhai való Pázmány Péter, a 
ki egyik beszédjében azt mondja, hogy a prédikáció hall-
gatásának nem az a célja, hogy új dolgokat halljunk, 
hanem, hogy akaratunk a megismert jónak követésére 
»megvastagodjék«. 

XIII. I. Péter II. 9. A ker. ember királyi papsága. 
A textusra támaszkodva, alaposan, szép erővel, elragadó 
lelkesedéssel szól a ker. ember kötelességeiről az igazság 
terjesztéséről tanítás és példaadás által. A bevezetés fel-
költi a figyelmet, előre hirdeti, hogy nagy dologról lesz 
szó s a hallgató nem csalódik. Okos értelmes beszéd 
szép formában. 

XIV. Aratáskor. Gal. VI. 7. Nem elég a textus, 
mert látja a természeti s az erkölcsi világban is sokszor, 
hogy ha valaki ió magot vet is, azért a termés nem vá-
lik be. Ezért aztán a tárgyalás felé haladva út közben 
egy kisegítő textust vesz fel s a beszéd első részében arról 
szól, hogy az ember >arat csak kegyelem szerint* s az 
eredeti textust a második helyre szorítva fejti. Rossz a 
textus választás, nem jó a beszéd; a példák egész özönét 
zúdítja a fejünkre, s ezekkel oly erőteljesen, kézzelfogható-
an igyekszik érvelni, de csak a fejünk fájdul meg belé. 

XV. János VIII. 7. ítélkezés. Bevezetésében elmondja 
a textus összefüggését, majd szól I. arról, hogy vigyáz-
zunk az Ítélkezésnél, t. i. ne siessünk a vádolással s II. 
arról, hogy nem a büntetés,v-hanem a bűntudat felébre-
dése javít. Feltűnő, hogy a bevezetésben szinte megdob-



bentő, határozottsággal állítja, hogy Jézus ez igéket elsáp-
padva, büszke, szenvtelen arccal mondja . 

XVI. Reformáció emlékünnepén. Ján. VIII . 31. 32. 
Elmondhatom, hogy nunc venio ad fortissimam. Az eddi-
giekből is látni lehet, hogy az előszó Írójának szava fejezi 
ki a leghűbb bírálatot e kötet felett: gyakorlatias i rányú-
aknak mondja e beszédeket. Ez a beszéd a való életet 
festi, hogy annak kirívó vonásai a legalkalmasabb vilá-
gításnál az ev. világításánál tűnjenek ki. Van-e a hívek 
gondolkozásába, életébe becsúszott és pusztító tűzként 
terjedő ev. ellenes pápistái felfogás és élet ostorozására 
alkalmasabb idő, mint a reformáció emlékünnepe. Az ev. 
igaz beszédjét Kálvin ajkáról hallgatja s úgy ad ja tovább 
a szerző s teljes mértékben egy véleményben vagyok 
vele, mikor azt mondja, hogy ez a nap nemcsak emlé-
kezésnek, de eszmélkedésnek is napja. A legszigorúbb, 
még a kákán is csomót kereső bírálat is elnémul itt s merem 
állítani, hogy ha ezt a prédikációt egy német, vagy angol 
lelkész írta volna, gondoskodtak volna egyházi lapjaink, 
hogy minél szélesebb körben ismeretes legyen. 

XVII. Karácsonyi. VII. 20. 22. Karácsony második 
napján beszél a főorvosról és a pásztorról. Véleményem 
szerint az első részt ha bővebben kifejti s a második 
részt, — mivel nem tartozik már a textushoz — egysze-
rűen elhagyja, egy szép karácsony délutáni homiliét alko-
tott volna. 

XVIII. Év utolsó napján. Zsolt. CXLIII. 5. 6. Ke-
resztül vezet az esztendőtől búcsúzók tömegén; találko-
zunk könnyű vérű, érzéketlen lelkekkel, reménység nél-
küli fájdalmas szívekkel, a csapások miatt elcsüggedt 
emberekkel, de nem a textussal. Ezt abban a pillanat-
ban elvesztette a szerző, a mikor megtalálta. Ez a beszéd 
fogyatkozása, de egyébként a mit mond, helyes ó eszten-
dei elmélkedés. 

Most már tegyünk úgy, a hogy a szerző mondja ez 
utolsó beszédében, vegyünk példát a jó és pontos keres-
kedőtől, ki üzleti évének végére jutván, lezárja számadá-
sát ; húzok egy vonalat és summázok. 

Az első, a mire e füzet olvasásakor önkénytelenül 
reáterelődik a figyelem, az, hogy a szerző nem keresi a 
hatást üres szólamokkal, hanem határozott cél felé tör, 
a való életet tár ja fel s az élet ideálját muta t ja meg. 
Ebben az értelemben minden prédikációja alkalmi, mert 
alkalomszerű. Kálvinista prédikátor a szív igaz értelmé-
ben ; az a beszéd, a melyet e füzet gyöngyének tartok, 
a reformáció ünnepi, szinte eszébe jut tat ja az embernek 
Kálvin beszédét, a melyet Kopp mondott el. Előadása 
mindenütt folyékony, sok helyütt emelkedett, lendületes; 
tanításaiban tüzes lelkesedés és még vén embernél is 
dicséretes bölcsesség szól. Hogy a beszéd szerkesztésében 
itt-ott még gyakorlatlan, az ifjúságából magyarázható , 
szinte következik ebből ; — de habár kevés vigasztaló 
van is benne — az i f júság idővel magától is elmúlik s 
hinni lehet, hogy kellő szorgalommal, a jó-paphoz illő hol-
tig tanulással a gyakorlat is megjő a szerzőnél, a kinek 
munkásságához e téren jogosan fűzhetjük szép reménye-
inket. A tanításnak ama nagy mestere, az Úr beszédjé-
ben a példákat a hasonlatokat hallgatói életéből vette, 
ezeket mindenki meg is értette ; ezt ne feledje el a szerző, 
mert ha eszébe tartotta volna, nem beszélne a kecske-
méti homokon lakóknak a tengerről, az árbócos hajóról 
a melynek evezője a hit, árboca a remény, mikor ő 
maga is legfeljebb csak balatoni jachtot látott s arról a 
hajós kapitányról, arról az ismerős alakról, a kit egy vi-
har térít meg. 

Azonban mentségére legyen felhozva, hogy csak egy 
prédikációban szerepel ez az előttünk ismeretlen valami 

s az egész kötet értékét nem rontja. Mi ez az egy a más 
prédikációs füzetek sok tengeréhez és hajórajához képest? 
De mivel épen ez az egy prédikáció a legkevésbbé sike-
rült, azt kell következtetnünk, hogy a hol jár t uton halad, 
ott maga is eltéved, a hol uj ösvényt keres, ott maga is, 
hallgatói is kies vidékre jutnak. A beszéd szerkesztéséről 
szóltam ; néha a textust elveszíti, rosszul választja, ez b a j ; 
sokszor a kijelölt tételek tárgyalásában valami mérnöki 
pontosság nem található, de, ha valaki ezt keresné, an-
nak e lmondanám két budai öreg bará tomnak beszélge-
tését, a kik mint régi jó szomszédok egymással szeretettel 
zsörtölődni szoktak. Mindegyik a kertjével szeret dicse-
kedni s egyik a másikét gáncsolja. Egyszer ú j ra azon 
folyik a vita, hogy kinek a kertje ér többet. Nézd szom-
széd — mondja büszkén az egyik — ez a ker t ! ebben 
van sys tema! Az enyémben — vág vissza a másik — 
nincs ugyan ilyen systema, de van gyümölcs. Hát a ki 
gyümölcsöt keres, annak bízvást és melegen ajánlom 
Aranv Gusztáv egyházi beszédeit. 

'Budapest , 1899. dec. 18. 
Haypdl Benő. 

B E L F Ö L D . 
Szórványok gondozása.* 

Dunamelléki egyházkerületünkben első sorban Vér-
tesaljának van ugyan legnépesebb szórványa, de a meny-
nyire az egyházkerületi névtárból kivehető, többi egyház-
megyéink sem szűkölködnek a nélkül ; sőt a kecskeméti 
egyházmegyében Kecskemétnek, Halasnak, Nagy-Kőrösnek, 
Ceglédnek roppant kiterjedésű külhatárában elszórtan élő 
református híveink száma talán még felül is múlja a 
vértesaljai szórvány népességét. Az 1886-iki Egyetemes 
Névtár szerint, dunamelléki egyházkerületünkben míg az 
anyaegyházak száma 253 volt, addig a leány- és fiók-
egyházak száma 592-re rúgott. 

Végig néztem az Egyetemes Névtárt s úgy találtam, 
hogy a diasporával bíró anyaegyházaink száma csaknem 
túlnyomó, a mit bizonyít a Névtár azon adata is, hogy 
1980 anyaegyházunk mellett 3261 leány és fiók-egyházunk 
van. Különösen a magyar Alföld nagy kálvinista egyhá-
zaihoz, minők Hódmező-Vásárhely, Makó, Szentes, Kis-
újszállás, Mezőtúr, Karcag, Török-Szentmiklós, Túrkeve, 
Kúnhegyes stb. csatlakoznak jelentékeny számú és népes-
ségű szórványok, ezerekre és ezerekre rúgó református 
lélekkel, kik a gyülekezeti élet közösségéből úgyszólván 
kizárva élnek; mely körülmény már a 60-as években fel-
tűnt a békés-bánáti egyházmegye akkori esperesének, a 
buzgó munkásságú Hajnal Ábelnek s az ő kezdeménye-
zésére már akkor megindult valamelyes missziói munka 
a szétszórt csontok összeszedésére. 

Hogy mennyire mehet az egész hazai református 
egyház területén a diasporában élő lelkek és — a mire 
itt különös súlyt helyezek — a református tanköteles 

* Resztet Lévay Lajos előadásából, melyet e tárgyban a duna-
melléki egyh. ker. lelkészi értekezletén tartott. Rendkivül érdekes 
adatainál togva jónak láttuk közölni. Szerk. 



gyermekek száma: az Egyetemes Névtárnak e tekintetben 
igen hiányos adataiból, de meg a létszám folytonos inga-
dozása miatt is, pontosan megállapítani alig lehetséges. 
Zelenka Pál evangélikus püspök úrnak egy 1892-ben 
megjelent s nagy feltűnést keltett becses munkálata sze-
rint, az akkor 974,000 lelket számlált evangélikus egy-
házban — a püspök úr számítása szerint — mintegy 
113,000 lélek élt a szórványban. Ehhez képest bizonyára 
nem túlozunk, ha a szórványban levő református lelkek 
számát pedig hozzávetőlegesen legalább is 200,000-re 
teszszük s többé-kevésbbé rájok is vonatkoztatjuk Zelenka 
püspök úrnak ama mondását : »Ezek a szórványokban 
úgy élnek, mint egybázilag nagy pusztában, a hol az Úr 
irgalmán kivül senki sem gondol a lelkiekben velők; nem 
gondozza ezen híveit, nem óvja és értékesíti ezen drága 
tőkéjét egyházunk. Ifjaink közül ezerek és ezerek idegen 
iskolákban nem érzik az egyház anya-szíve verését; 
annak áldásos befolyása, vallás-erkölcsi nevelése nélkül 
mennek ismeretlen jövő felé«. 

E baj és veszély a mi időnkben nagyobb és aggasz-
tóbb, mint valaha; mivelhogy olyan viszonyok között 
élünk, a melyekre ráillik az apostol mondása, hogy »jőnek 
közitekbe gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyáj-
nak* (Csel. 20, 29). Elég utalnom a szociálisztikus agi-
tációkra és a szektáskodók űzelmeire, a mik csak nem-
régiben is még ismeretlenek voltak hazánkban s a mik 
annál rombolóbb hatással lehetnek kivált a nyájnak 
gondozás nélkül hagyott juhaira, mivel az egyházpolitikai 
törvények életbe lépte óta megszűnt az a kapocs, mely 
legalább külsőleg a híveket az egyház testéhez fűzte s 
arra kényszerítette, hogy például keresztelés, esketés és 
temetés végett az egyházi hivatalnokok funkcióját igénybe 
vegyék. Másfelől a kultura előhaladásával ma már az 
úgynevezett tanyai iskolákat is hova-tovább nagyobb 
számmal állítják fel, hogy a legutolsó cseléd gyermeke 
se maradjon iskolázatlan. Csak az a baj, hogy e tanyai 
iskolák, legyen bár izraelita vallású földirtokos a fentar-
tójuk, rendesen római katholikus jelegüek és a romaniz-
musnak a melegágyai. Addig, mig iskolázatlanul nőttek 
fel a pusztai gyermekek, az édesanyjoktól tanult Miatyánk 
megtartotta őket egyházuknak, vallásuknak: ma azonban 
az édesanya befolyását nagy mértékben ellensúlyozza az 
iskola katholikus szelleme és célzatos katholikus nevelése, 
tanítása, mit rögtön felismerhetünk az ilyen iskolába járó 
református gyermekeknél: a Miatyánk-Istenről s az Üdvöz-
légyről. 

E bajt felismerve, gondoskodnunk kell, hogy azt 
semlegesítsük vagy ellensúlyozzuk. A mire nincs más 
mód, mint hogy úgy a felnőtt híveket, mint azok gyer-
mekeit odaadóbb lelki gondozás által fűzzük magunkhoz 
és egyházunk testéhez. Hogy így elkövetkezzék az az idő, 
a mire az 1886-iki Egyetemes Névtár szerkesztője is cél-
zott már előszavában, »a midőn kimutatás készíttethetik 
arról, hogy mennyiben és miként van gondoskodva afelől, 
hogy e haza területén minden református vallású egyén 
részesülhessen az egyház boldogító áldásaiban.« 

MISSZIÓÜGY. 
A »Chureh Missionary Soeiety« helyzete az 

anglikán egyházban. 
A »Church Missionary Society« ez idén tartotta 

száz éves fennállásának ünnepét. Ez alkalommal Stock 
a társulat egyik titkára megírta annak történetét. A rend-
kívül érdekes könyvből, mely voltaképen az összes vallá-
sos mozgalmak fejlődését érinti, melyek az utolsó század 
évben megindultak a >Missions Zeitung® nyomán, érde-
keseknek tartjuk közleni az alábbiakat. Érdekesnek és 
hasznosnak gondoljuk azért, mert azt hisszük, hogy a 
nálunk megindult belmissziói törekvésekkel szemben itt-ott 
nyilatkozó nemtetszést talán sikerül meggyőzni általuk 
arról, hogy az ilyen törekvések használni szoktak az 
egyháznak magának. A belmissziói munka híveit pedig 
azért kell, hogy érdekeljék e sorok, mert látni fogják 
belőlök, hogy Angliában épen úgy kellett harcolniok az 
evangélizáció híveinek, mint nálunk, s ott sem csak úgy 
maguktól, minden küzdés nélkül termettek meg azok a 
munkák, melyek nagyszerűségükkel szinte bámulatra ra-
gadják az embert. 

Az angol missziói törekvések eleitől kezdve kon-
fesszionális jellegűek. A C. M. S. mint interconfesszioná-
lis társaság alakult ugyan meg, de csakhamar az inde-
pendensek vezetése alá került. A társaság az angol állam-
egyház evangéliumi pártjának munkája, s e pártnak min-
den időben legféltettebb kincse volt. Az evangelikálizmus 
benne összpontosította legjobb erőit, az evangéliumot sze-
rető nép szíve a társulaté volt, s ha a vezetőket néha 
theológiai nézeteik szétválasztották is a társulat dolgai-
ban, újra csak Összemelegedtek. Az evangélizáció törté-
netében nagyon fontos szerepe is van C. M. S.-nek, úgy 
hogy ezzel igen sokszor identifikálták is. A mi, ha meg 
nem áll is, de kétségtelen, hogy a társulatok sorsa és az 
evangélizáló törekvéseké oly szoros kapcsolatban vannak 
egymással, hogy egyiknek a másikra való hatása lépten 
nyomon megérzik. 

Az evangélikálizmus szülője Angliában a mult szá-
zad közepén olyan hatalmasan megindult vallásos fel-
buzdulás. S hogy ez az irányzat megmaradt a hivatalos 
egyház határai között, azt bölcs vezetőinek — kik között 
nem kisebb neveket számlál mint Romaine, az öregebb 
Benn Trure és Toplady — köszönheti. Minél jobban 
gyanúsították őket egyház ellenes irányzattal, csak annál 
jobban óvakodtak megsérteni a meglevő kereteket, még 
a kicsiségekben is. Úgy hogy nagy históriai igazságtalan-
ság ! velük szemben az egyháziatlanság vádja, melylyel 
olyan szívesen és olyan könnyen illették őket ellen-
ségeik. 

Az evangélikálizmus első hívei bizony nem a felső 
papság köréből kerültek ki eleinte, mert a »high 
churh* emberei eleinte semmibe se vették ez embereket. 
Később pedig, mikor ez irányzat kezdett tekintélyre ver-
gődni, haragudtak rá, s dicséretükre legyen mondva, nem 
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evangéliumi irányáért, hanem inkább azért, mert elveiket 
oly annyira igyekeztek a praktikus életbe átvinni, meg-
valósítani. Az evangéliumi irány hívei ugyanis rendkívüli 
buzgóságot fejtettek ki lelkészi hivataluk betöltésében. 
Új iskolákat alapítottak, a serdülő ifjúság gondozásában 
fáradoztak, a konfirmációi oktatást maguk végezték nagy 
lelkiismeretességgel, megszaporították az istentiszteletek 
számát estvéli istenitiszteletek tartásával, magát az isten-
tiszteletet törekedtek élénkíteni új énekek terjesztésével, 
és* még sok egyébbel. Ezek által természetesen befo-
lyásuk gyorsan és széles körökben növekedett, de egy-
szersmind felkeltették az állam egyház embereinek irigy-
ségét, kiknek jelszavuk volt »our happy esteblishment« 
(a mi boldog államegyházunk.) Az evangélumiak törek-
véseit rajongásnak, methodizmusnak gúnyolták. Valame-
lyik püspök pláne élet feladatának tűzte ki, ezt a vesze-
delmes methódizmust megyéjéből kipusztítani. 

Ilyenforma állapotok voltak 1799-ben, mikor az 
evangéliumi irány férfiai a G. M. S. alapítására gondol-
tak. A mi nagyon természetes dolog is volt, hogy a pezsgő 
belső egyházi élet mellett a külmisszió gondolata meg-
fogamzék lelkükben. Ezen törekvéseikben is. mint minden 
egyébben szemben találták magukkal az episkopatust és 
a »high church« ot. Az anglikán egyház emberei előtt 
minden gyanús volt mi nem az ő indításukra, vagy párt-
fogásuk alatt történt. Ez a dolog annál gyanúsabb volt, 
mert hogy az evangélikálizmus hívei kezdték. Rettentő 
dolog volt az, az anglikán egyház szemében, hogy ime 
papok és laikusok összeállanak önkéntes, szabad és nagy 
munkában és pedig nem a pü-pökök vezetése alatt. Az 
egyház elleni árulásnak, herezisnek, szektáskodásnak 
bélyegezték az egész dolgot, mi által az egész egyház 
jóléte veszélyeztetve van. 

A centerbury érsek évekig tartó hosszú esedezésre 
kijelenté, hogy ő nem ellenzi a dolgot. S még nem ő volt 
a legszigorúbb. Mások egyenesen eltiltották, hogy a tár-
sulat emberei »etne gyülekezeteiket elhanyagoló rosz pa-
pok* egyházmegyéjükben gyűléseket tarthassanak az ügy 
érdekében. A C. M. S. azonban egyházi társulat akart 
maradni s az anglikán egyháznak minden törvényét kö-
telezőnek ismerte el magára nézve. Az anglikán egyház-
ban a lelkészavatás joga a püspököt illeti. Avatás nélkül 
pedig senkinek sem szabad az igét hirdetni. Már most, 
ha az egyház törvényeivel nem akart hadi lábra állani, 
felavatatlan misszionáriusokat nem küldhetett ki a tár-
sulat; olyan püspököt pedig nem talált a ki kandidátu-
sait felavatta volna. A baj mindenképen meg volt, s a 
munka úgy látszott megakad az első lépésnél. A társulat 
azután ügy segített magán, a hogy tudott. Első hittérítőit 
Baselből meg Berlinből hozatta, a kiket azután Német-
országban felavattak, s így nem lehetett őket kifogásolni. 
Mikor pedig már angol candidátusaik is voltak, azokat 
a társulati tag lelkészek maguk mellé vették és mint se-
gédeiket avatták fel s bizonyos ideig tartó vikáriusság után 
úgy mentek el misszióba. 1815-ben két evangéliumi párti 
Ryder és Bnthurst püspökké neveztetvén, ezek végezték 

az ordínációt. Majd 1819 után törvény szerint a londoni 
püspök végzi a külföldön működők avatását. 

A püspökök eme tartózkodása azonban sok lelkészt 
is visszariasztott a belépéstől. Jellemző egy lelkésznek 
válasza a belépési felhívásra: «Ugy tetszik én nekem, 
hogy valami hibának kell abban a társulatban lenni, 
mely az igaz vallás terjesztésére alakult s nem látom 
tagjai sorában azokat, kik az apostoli tiszt viselői, s 
kiknek én tisztelettel tartozom.* Mások azt tanácsol-
ták a társulatnak, hogy ne avatkozzék neki nem való 
dolgokba, hanem elégedjék meg a pénzgyüjtéssel és azt 
alázatosan rakja a püspökök lábai elé. 

Ezekkel szemben mégis sikerült tovahajtani a tár-
sulat hajóját Sycilla és Charybdis között. Egyfelől elkerült 
mindent a mi a püspököknek jogos panaszra adhatott 
volna okot, másfelől pedig vigyázott, hogy a püspökök 
kegyének megnyerése fejében valahogy evangéliumi elvei-
ről és függetlenségeiről ne kelljen lemondania. Nagy dicsé-
rete a társulat vezetőinek, hogy türelmük el nem fogyott 
és kitartásuk meg nem lankadt e sok zaklatás miatt. 
Pratt az akkori titkár a következőkben válaszolt a fön-
tebb idézett lelkésznek: 

»Az ön követelése csirájában ölte volna meg a 
reformációt. A szerint az alantos egyháztagoknak semmit 
sem szabad vala kezdeniök, a mibe a püspökök előbb 
bele nem egyeztek. De mi megvagyunk győződve, hogy 
azoknak tetszését is elfogja nyerni munkánk«. 

A társulat tagjai pedig munkálkodtak tovább, csend-
ben, de nagy buzgósággal. A misszió ügyében tett fára-
dozásaikkal egyáltalán nem hanyagolták el gyülekezeteik 
dolgát, ellenkezőleg, akár dicséretként, akár irigységként 
el kellett ismerni rólok, hogy becsületes munkát végez-
nek híveik körében. Nem is estek egyoldalú túlzásba a 
külmisszió hajszolásában, hanem meglátták a honi egy-
ház bajait is. Nagy számmal valának képviselve a Biblia-
társulat alapításánál 1804-ben, 1809-ben a londoni zsidó 
misszió megalapításánál. Sokat tettek a lelkészek számá-
nak szaporítására, egyáltalán elsők voltak az egyházi 
élet minden terén. 

A mi specialiter a külmisszió dolgát illeti, gyüleke-
zeteikben szorgalmasan ápolták annak szeretetét. Missziói 
előadások, prédikációk voltak hatalmas fegyvereik. Külö-
nösen az által emelkedett a társulat tekintélye a nép 
előtt, hogy ez, a nemzet lelkét mozgató gyarmati kérdé-
sekhez bátran hozzászólott s ott a keresztyén elveknek 
érvényesülést szerzett.. Például a rabszolgaság eltörlése 
alkalmávali küzdelemben, az ópium háborúban, az indiai 
vallásszabadság s a gyarmati iskolák kérdésében. S ezekben 
a kérdésekben annál tekintélyesebb volt szava, mert tagjai so-
rába számított sok nagy államférfiút is. Wilberforce, Grant, 
Schaftesbury, Lord Lawrenee adtak súlyt szavának. A napi 
kérdésekben való ezen részvétele által csakugyan elérte 
a társaság a mit Pratt jósolt t. i. hogy a püspökök rész-
vételét is megnyerte. 

A társaság viszonyának igazabban helyzetének tisz-
tázásához és fixirozásához az episkopatussal szemben a 



harminczas és negyvenes évek nagyszerű misszió ered-
ményei vezettek. Mert ha már a hazában is nehéz volt 
a helyzet püspökök és a társulat között, mennyivel ne-
hezebb volt ez a gyarmatokon. Mennyiben függjenek a 
misszionáriusok a gyarmati püspököktől, mint egyházi fen-
hatóságuktól és mennyiben a társulattól, a mely fizette 
őket. ezek nem könnyű kérdések voltak. Mert ha a püspök 
az elhelyezés és elmozdítás jogát gyakorolja, ezzel esetleg 
a munka folytonossága akad meg. A társulat működésé-
nek első évtizedeiben nem volt baj e kérdéssel, mert a 
misszió területén nem voltak püspökök. Az első gyarmati 
püspökség mely felállíttatott, a kalkuttai volt 1818-ban, 
melynek létrehozásában a C. M. S.-nek nem kis része 
volt. De már az első püspökkel Middletonnal meggyült 
a baja, a ki nagy »high church man« volt. Nem akart 
engedélyt adni a tanítóknak, benszülötteket meg épen 
nem ordinált, nem is volt barátja a missziónak. Utóda 
Heber nagy pártolója volt a missziónak, de hirtelen el-
halt. A következő kalkuttai püspök Wilson bár szerette 
C. M. S ,-it, de csakhamar összeütközésbe jött vele. A 
társulat sokáig küzdött e nehézségekkel, míg végre meg-
egyezésre tudott jutni az intéző körökkel 1839-ben. Ez 
az egyezség azóta minden évi jelentésben közölve van. 
Ez egyezmény summája röviden ez. A C. M. S. olyan 
institúció, melyre az evangélium hirdetés rábízatott. Laikus 
intézmény (a lay body) s mint társaság lelkészfunkciót 
nem végez. Fe ladata : 1. pénzgyűjtés, 2. misszionárius 
növendékek neveltetése, 3. azoknak kiküldése és fen-
tartása, 4. a munkájuk felett való felügyelet. 

A tökéletes összebékülésre való lépések végre 1841-ben 
tétettek meg. Az akkori londoni püspök Blomfield, egy-
szersmind az anglikán egyház fő szóvivője szeretett volna 
valami alapot teremteni gyarmati püspökségek alapítására. 
Ebben azután szüksége volt a C. M, S. segítségére is. 
Tehát konkordátumot kötött a társulat akkori vezetőivel, 
mely konkordátum által az episkopátus és a C. M. S. között 
szorosabb viszony útja épült meg. E célból a társulat a 
püspökök bizonyos ellenőrzése alá veti magát. De ez az 
ellenőrzés csak arra való, hogy a társulat szent célját mi-
nél sikeresebben munkálhassa. Ebbe a társulat beleegye-
zett s határozatba ment, hogy minden egyházi és egy-
házfegyelmi kérdésben, melyben a társulat és valamely 
gyarmati püspök megegyezésre jutni nem tudnak, az angol 
episkopátus tribunálja döntsön. . . Ekkor a püspökök leg-
nagyobb része tagul lépett be. Ma mindenik tagja az 
egyesületnek, és mind egyértelmüleg elismerik a társu-
lat hatalmas, önkéntes munkájának sikerét az evangélium 
terjesztése körül. 

Grotius. 

K Ü L F Ö L D . 

Az angol unitáriusok pöre a legfőbb 
törvényszék előtt. 

Abban az érdekes perben döntött legközelebb az 
angol legfelsőbb törvényszék, hogy az unitárius templom 
felhasználható-e »agnoszta, világias avagy atheista nézetek 
és . tanok terjesztésére«? A kérdést a yorki unitárius 
egyház két tagja vitte a törvényszék elé azzal a kérés-
sel. hogy a St. Saviourgate nevű unit. templomhoz tar-
tozó gyülekezet elöljáróságának tiltassék meg a templomuk-
nak fenti célra való felhasználása és oly lelkész alkal-
mazása, a ki hasonló nézeteket vall. A templom 1692-ben 
építtetett azzal a céllal, hogy az »gyülekező helye legyen 
jó érzelmű és vallásos keresztyéneknek, az ügynevezett 
protestáns dissentereknek, a kik ott. az Úr napján és 
egyéb napokon istentiszteletre össze gyülekeznek*. A 
gyülekezet eredetileg presbiteriánus volt s csak a mult 
század folyamán lett unitáriussá, mint sok más gyüle-
kezet Anglia északi vidékén. Az agnoszticizmus és atheiz-
mus vádja leginkább az egyik volt lelkész, Sidney Morris 
tanítása ellen irányult a ki 1880 —1893-ig állt a gyüle-
kezet élén, s a ki úgy iratik le, mint »agnoszta, vallás-
talan, nem'keresztyén és atheista«. Bizonyságul hozták föl 
ellene egyik saját >A heretica's Belief« (egy eretnek hite) 
című röpiratát. Mondják, az ő idejében még az énekek-
ből is kihagyták az Istenre, Krisztusra, a keresztyén és 
egyáltalán a vallásra való vonatkozást. Ezeket az igazság 
szabadság, jog és más elvont fogalmakkal helyettesítették. 
Morris halála után Meller lett a lelkész, de Őt az elöl-
járóság nem sokáig tűrte meg, mivel nem volt »agnoszta« 
Utána a jelenlegi Rawlings következett, a ki magát 
ókeresztény agnosztának« nevezi. De a védői azt mondják, 
hogy ezt a kifejezést Rawlings úr csak mástól idézi. 

Az illető főtörvényszéki biró, Mr. Kekewit figye-
lemreméltónak mondotta, hogy annak idején, midőn a 
gyülekezet unitáriussá lett, senki sem szólalt fel a pres-
biterian templom használata ellen. Beható vizsgálat után 
meggyőződött, hogy ott valósággal agnosta tanok hirdet-
tettek az újabb időkben. Az a tudomány, melynek lé-
nyege: az ember nemcsak nem ismeri, de nem is ismer-
heti Istent. Ha van Isten, úgy az megismerhetetlen. Ezek 
alapján kimondotta, hogy az újabb gyakorlat nem egyez-
tethető össze a templom céljával. De a mostani lelkészt 
nem mozdította el, mivel az unitárius közönség képvi-
selője bizonyságot tett mellette, hogy jó unitárius. A vádlók 
ugyan elmarasztaltattak a költségekben, de a főkér-
désben győztesek maradtak, mivel a legfőbb törvényszék 
kimondotta végzésileg, hogy a keresztyén istentiszteletre 
emelt hely nem használható fel az agnoszticizmus terjesz-
tésére. Természetes, ez a végzés nem állja útját a szel-
lemi fejlődésnek. Az unitarizmus nálunk szombatosságba 
csapott át múltban, s Angliában jelenleg agnoszticizmusba 
s hova fog még jutni, ki tudhatná azt ? (Cs.) 
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N E K R O L O G . 

S z ű e s J á n o s . 
1817—1899. 

A dunántúli ev. ref. egyházkerület vezéralakjai kö-
zül 1893 óta az enyészet ölébe szálltak Szilágyi József, 
Pap Gábor, Véghely Dezső, Móricz János, László József, 
Kis Gábor; s hogy szivünk fájdalmas sebei be ne heged-
jenek, f. hó 10-én reggeli 4 órakor síri nyugalomra haj-
totta fejét Szűcs János mezőföldi esperes, enyéngi lelkész 
is, s enyésző porrészeit immár az enyéngi temető fel-
szentelt hantjai borítják. 

83 évet élt a megdicsőült, — de azért az ő távo-
zása mérhetlen bánatot és sokáig pótolhatatlan vesztesé-
get jelent. Bánatot, mert a páratlan jó atyai sziv melegét 
az ő távozásával, a sebzett szívű gyermekekre nézve e 
földön nem pótolja semmi; veszteséget, mert az ő egész 
hosszú élettevékenysége s 56 évi hü és buzgó lelkészi 
szolgálata, — alkotást, új irányt, erőt, virulást, igazságot, 
szeretetet, és boldogságot teremtett mindenütt, hol for-
golódott. 

Mélyedjünk bele e dicsőén megfutott életpálya szem-
léletébe, szívjuk magunkba az ő nagy kálvinista jellemét, 
s az ő nyomdokain járással őrizzük meg kegyeletesen 
drága emlékezetét. 

Csajághon született, hol tisztes őseinek porladó szi-
veit lágyan pihenteti a felszentelt határ, — hol a szülei 
ház falai még állanak, melyről mondogatta a költővel: 
»Te láttad az én bölcsőm ringását, csecsemő ajkaim édes 
mosolygását, szülém forró szivét.* A pápai főiskolában 
végezte tanulmányait, melyről hangsúlyozva mondot ta : 
»Ezen intézetnek köszönöm kiképeztetésemet s így mul-
tamat jelenemet és jövőmet*. Ezen intézet iránt a hála-
érzete töltötte el és vezette szivét, melyet szellemileg és 
anyagilag kitüntetett mindenkor haláláig. 

Mikor tanulói pályáját bevégezte, Pápán 3 évig 
mint tanár, az akkor életbe léptetett szakrendszer kivite-
léhez segédkezet nyújtott egész odaadással. Később midőn 
az intézet nyilvánosan íámadtatott s létfeltétele megingat-
tatott, ő akkor mint csajághi lelkész tekintélyes összeget 
gyűjtött össze és sietett vele az intézet megmentésére. 

Majd a székesfehérvári, akkor egyesült protestáns 
egyház élén jelenik meg, hol mint lelkész 3 évet töltött. 
— Ezen időre esik azon dicső korszak, melynek említé-
sénél minden magyar szív nagyot dobban, a mely a tör-
ténelem lapjain arany betűkkel van feljegyezve; fájdalom, 
ezen időre esik vissza azon szomorú időszak is, a mely-
nek felemlítésénél minden szem könyekre fakad. Ezen 
időben Szűcs János nem félve a hatalmasok tekintetétől, 
a szuronyok villogásától, megmaradt szilárdan a kisded 
egyház mellett, nem hagyta el azt ; hanem mint hű pász-
tor megvédelmezte. Ott, mint szent lelkesedéstől áthatott 

ifjú lelkész — egy magas műveltségű és hitbuzgóságú 
egyháztanács támogatása mellett — a gyakorlati lelkészet 
minden terén teljes lelki és testi erejével és szeretetének 
vonzó, lebilincselő hatalmával valódi missziót teljesített, 
S mindig imával ajkán és szivében gondolt a múltra, a 
jelen időben, midőn már a székesfehérvári ev. reform, 
gyülekezet a dunántúli szuperintendencia egyik gyöngyét 
képezi. 

A háború fergetege dúlt kedves hazánk felett, mikor 
Csajághra, szülőföldjére ment; de a háború fergetege 
dult és gyuladt ki az egyházban is, mi utóbb az egyház 
hivatalnokai ellen fordította élét; kik üldöztetésükben 
kénytelenek voltak Debrecenbe az akkori kormányhoz 
menekülni és csak karhatalommal léptek vissza azon 
községbe. Ezen feldúlt helyzet megszüntetésére, a rend 
helyreállítására vállalkozott tehát ő ifjű erővel, abban az 
időben, midőn a csajághi lelkészséget elvállalta. 

Hidegség fogadta, mert hiszen elmondták: »Egy pró-
féta sem kedves a maga hazájában. Ismerjük apját any-
ját, mikép származhatik ebből valami?* Azonban jánosi 
szelídséggel, páli bölcsességgel sikerült neki a hivatalt 
betölteni. Rendet hozott a községbe, rendet kozott a z 
egyházba s ez a rend felállván, 6 évi áldásteljes műkö-
dés után nyugodtan hagyta el ezen jó renden levő egy-
házat a további virágzás reményével. 

És ezután bevonul ő a reá s híveire nézve egyiránt 
igéretföldére Enyéngre. Istentől provideálva volt ő arra, 
hogy a kálvinista mezőföldnek szivén 45 éven át ő tartsa 
kezét s Enyéng városának anyagi és szellemi felvirág-
zását lakóinak puritán jellemét, józan felvilágosodott 
vallásosságát, világosan látó agyával és jézusi szereteté-
vel ő irányítsa és emelje a lehető tökéletességre. Már jó 
édes anyja, imáival ostromolta az eget s altató dalaiban 
az az óhajtás zengedezett: vajha a csajághi szülői ház-
hoz látszó enyingi templomban lehetne] a szeretett kedves 
gyermek pap! Ez óhajtásba nemesen fejlő ifjú előtt is sok-
szor megujult, a boldog szülék ajkán. Annyira, hogy ez 
az ambiciózus ifjú szivében tökéletes törekvéssé ért. Míg-
nem 1854-ben az enyéngi gyülekezet elöljárósága által e 
tekintélyes gyülekezet lelkészévé választatott. S hogy az 
óta itt mit munkált, mit mivel t?Hü választ ád e kérdésre 
az a szép ünnepély, melyet 1893. okt. 12-én a mező-
földi egyházmegye és az enyéngi egyház rendeztek Szűcs 
János 50 éves lelkészi jubileuma alkalmával. Elébe járul-
tak ekkor a szeretvetisztelt lelkésznek és esperesnek: a 
dunántúli ev. reform, egyházkerület, — a pápai főiskola, 
a mezőföldi egyházmegye egyházi és világi kara, — az 
enyéngi egyház, — Enyéng község képviselő testülete, — 
a székesfehévári egyház, — a csajághi ref. egyház, — 
ez enyéngi izr. hitközség, az enyéngi takarékpénztár és 
több intézmény illusztris küldöttsége, — kik mindannyian 
az ő hasznos és áldásos alkotásaira és nemes jellemére 
hivatkozva üdvözölték őt. — És méltán. 56 évig volt 
lelkész, 38 évig volt az egyházmegyének hivatalnoka, 
20 évig gyámpénztárnok, 17 évig esperes. Az esperesi 
hivatalt az előző körülmények és események miatt nem 



várta, nem remélhette; de mivel az ifjú nemzedék bizalma 
mellette nyilatkozott, kénytelen volt azt elfogadni. 

Aggodalommal fogadta el, mert egymás iránt közö-
nyösséggel tapasztalt lelkész-testvérei és a tanítók között, 
a mi a közügyek iránti érdekeltséget oszlatta, tehát ezen 
hidegség megsemmisítésére s a testvéri szeretet megteste-
sítésére szánta el magát és hála Istennek e célú műkö-
désének szép eredményét láthatta időnkint az egyház-
megyei közgyűléseken, mely iránt az egyházi kartársak 
mindig nagyobb és nagyobb mértékben érdeklődnek. Min-
dig arra kért mindenkit, hogy egymást szeretve, vezetve, 
oktatva, bátorítva menjünk szembe az elénk gördülő 
akadályoknak és így ezeket jobban, könnyebben leküzdhetjük. 

Enyéngre belépése alkalmával megalakította a tár-
sas kört, — ezután kezdeményezésére megalakult a 
segély egylet, — majd az enyéngi takarékpénztár, mely-
nek egyik alapító-, haláláig igazgatósági tagja volt. Ez 
intézetek ma is virágoznak és jótékonyak azért, mert nem 
nyerészkedésre, hanem a szó nemes értelmében a köz 
jólétnek emelésére munkálnak. — Gyülekezetében, hozzá 
méltó munkatársával Nyiri Gábor tanítóval teljes egyet-
értésben az iskolaügyet, a népoktatást a lehető legmaga-
sabb fokra emelte, s midőn hü tanítója nyugalomba 
vonult, kiszemelte az akkori ifjú tanító nemzedék egyik 
legtehetségesebb tagját Vincze Sándort, kinek kiképezte-
tésére már elébb nagy figyelmet fordított s őt hivta meg 
az enyingi főtanító s orgonista hivatal betöltésére. És ez 
óta új orgonát emelt a díszesen renovált templomban 
boldogult nejének Bali Antóniának emlékezetére. — Gyüle-
kezetében Vincze Sándor vezetése alatt dalárdát alkotott 
s a műéneklést oly tökélyre emelték, mi által az enyéngi 
gyülekezet az egész kerületnek dicsekedése, büszkesége 
és példányképe lehet. 

Hogy ki volt ő családi szentélyében angyal jóságú 
nejével együtt, — arról az a hála és csodás ragaszko-
dás, melylyel őt illusztris családja körülvette élénken tanús-
kodott. Mindenütt melegített mint a nap, és fénylett, mint 
az égnek csillagai. 

Ennyi önzetlen tevékenység és nemes jellem, mely 
a haza és király-hűség szent érzelmeiben csúcsosodik ki, 
Felséges Urunk apostoli királyunk magas figyelmét is 
magára "vonta, — ki a kiváló hazafit a Ferencz József lovag-
rendjével tüntette ki. »Fény nevére, áldás életére!* 

Igaz lovag volt Szűcs János, a Krisztus hü vitéze, 
a királynak nyilt, hűséges, szeplő és makulanélkül való 
jellemes alattvalója, a trónnak és az alkotmánynak min-
denkor megvesztegethetetlen és törhetetlen támasza. Erős 
magyar lélek, erős magyar testben. És most, midőn égbe 
szárnyaló lelkek felé tekintünk, hisszük és valljuk, hogy 
Te ott vagy Jézusunk társaságában Istenünknél, mert Te 
szeretted a Jézust, Te hallgattad őt, Te megtartottad az 
Ő parancsait, hirdetted igéit tieid és ember társaid bol-
dogítására. 

Isten veled a boldog feltámadás reményében Amen. 

Veszprém. Demjén Márton, 
ev. ref. lelkész. 

IRODALOM. 
** Huszadik Század a címe annak az új havi 

szemlének, a mely az 1900-ik éven kezdve a társadalmi 
tudományok népszerűsítését fogja szolgálni. Felelős szer-
kesztője és kiadója dr. Gratz Gusztáv. A Lapunkhoz is 
beküldött 1. füzet élénk és változatos tartalmú. Cikkei 
iránycikkek, melyek Spencer Herbert bölcseleti iskolájá-
nak szellemében vannak tartva s azt az agnosztikus szocio-
lógiát szolgálják, a melynek alapelve az evolúció, vagy 
a mint a füzet vezérlő cikke kifejezi, mely »a termé-
szettudományok örök (?) eredményeiből levont indukciók 
és az evolúció mindent átfogó természettörvényéből kö-
vetkező* dedukciók alapján áll. A »Huszadik Század* 
megjelenik minden hó első napjaiban, 4—5 ívnyi terje-
delemben. Előfizetési ára egész évre 16, félévre 8 korona, 
mely összeg a kiadóhivatalba (Budapest, Múzeum-körut 
35.) küldendő. 

** Jókai Mórnak »A magyar nemzet története* 
című híres könyvét, illetőleg annak 1. kötetét most már ötö-
dik kiadásban adta ki a Franklin-társulat. Gondosan illusz-
trált kiadás, mely tele van szebbnél szebb illusztrációkkal, 
melyek Geiger, Than, Lotz, Székely, Feszty. Orlai, Wag-
ner, stb. festőművészeink históriai festményeik után ké-
szült rajzokból állnak. Maga a szöveg most is a régi, 
mely tudvalevőleg nem históriai szakmunka, hanem a 
magyar nemzet viharos múltjának ragyogóan megírt apo-
thezise. S épen ennél a tulajdonságánál fogva lett a 
Jókai-írta magyar történet az ifjúságra nézve a hazafiúi 
lelkesedés kiapadhatatlan kútfeje. A gyönyörű kiállítású 
ifjúsági olvasmány ára fűzve 5 korona, vászonkötésben 
7 korona. Megrendelhető a Franklin-Társulatnál, Buda-
pesten. 

** A Tiszántúli ev. ref. Tanáregyesület Év-
könyve az 1899/1900-dik tanévre, szerkesztette S. Szabó 
József, XVI-ik évfolyam. A másfél évtized óta áldásosán 
működő ref. tanáregyesületnek eme legújabb évkönyve 
az egyesületi tagok névsorát, a közgyűlés jegyzőkönyvét 
és naplóját, továbbá a gyűlést megnyitó imádságot (Bá-
nyai Sándortól), az elnöki megnyitó beszédet (Dóczi Im-
rétől), a jegyző (S. Szabó József) jelentését és a gyűlésen 
tartott felolvasásokat tartalmazza. Az első felolvasást, 
melyet dr. Nagy Zsigmond debreceni tanár tartott, elő-
ször a német nyelv tanításának a célját határozta meg, 
azután az úgynevezett indirekt és a szemléltető módszert 
bírálja s végül arra a következtetésre jut, hogy a közép-
iskolaj oktatás a tanulót annyira nem képesítheti, hogy 
az érettségi vizsgálat után a németül beszélő környezet-
ben szellemileg teljesen otthon találja magát ; de hogy 
ennek az előfeltételeit megadja neki és ezen az uton egy 
jó darabig elvezesse, erre a középiskola képes is, köteles is. 
— Ernyei István hódmezővásárhelyi tanár »az iskola és az 
élet« cím alatt a középiskolai tanítás gyakorlatiasabbá 
tételét sürgeti. — Kiss József pápai theologiai tanár »a 
vallásos nevelés a közép- és felsőiskoláinkban * cím alatt 
a vallásos nevelés intenzivebbé tételét hangoztatja s e 
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végből azt sürgeti, hogy középiskoláinkban a többi tanárok-
kal teljesen egyenlő jogü, egyenlően díjazott és rátermett 
vallástanárokat alkalmazzunk, hogy a templombajárás, 
egyházias életmód példájával a többi tanár is vegyen 
részt a vallásos nevelésben, hogy az ifjúsági istenitiszte-
leteken a biblia és a vallásos könyvek olvasására való 
szoktatás és az egyháztörténeti szemléltető képek alkal-
mazása kötelezővé tétessék a középiskolákban. — Végül 
Bodnár Bertalan hódmezővásárhelyi tanár a természet-
rajzi oktatás fejlesztése érdekében emeli föl szavát és 
óhajtandónak tartja, hogy a természetrajzi tárgyak a 
középiskola felsőbb osztályaiba bevitessenek, még pedig 
az antropologia és az egészségtan tanítása által. — A 
közgyűlés, mely ebben az évben H.-M.-Vásárhelvtt tarta-
tott, különös nyomatékkal hangsúlyozta a vallástanítás 
javítására célzó javaslatokat, a mi által ismételten kife-
jezte, hogy ez a tanáregyesület nemcsak a nevelés-oktatás 
ügyét, hanem a középiskola református szellemének az 
erősbítését is szivén viseli. (F.) 

E G Y H Á Z . 

Budapesti ref. egyházunk presbitériuma e hó 
21-én tartotta ez évben utolsó ülését a Lónyai-utcai 
főgimnázium dísztermében. Az elnöki széket Hegedűs Sán-
dor miniszter, főgondnok és Szász Károly püspök, első 
lelkész foglalta el, a ki betegsége óta most először elnö-
költ az egyháztanácsban. Az ülésnek két főtárgya volt, 
u. m. az 1900. évi költségvetés megállapítása és a val-
lástanítási szabályrendelet elkészítése. A költségvetés, mely-
nek főbb tételeit mai számunkban ismertetjük, az egy-
háznál 132,031 k., 62 f., fedezetet és 131,963 k., 74 f. 
szükségletet, a főgimnáziumnál 94,622 k., 26 fedezetet és 
93,009 k. 58 f. szükségletet mutat föl az 1900-ik évre. 
A vallástanítási szabályrendelet, melyet az iskolaügyi 
rovatban egész terjedelmében közlünk, a vallástanítók 
alkalmazásáról, fizetéséről, nyugdíjügyéről, kötelességéről 
és testületi hatásköréről tartalmaz intézkedéseket. (F . ) 

Budapesti ref. egyházunk költségvetése az 
1900-ík évre a dec. 20-iki presbiteriális ülésben követke-
zőleg állapíttatott meg. Fedezet: 1. Egyháztagoktól (egy-
házi adó, perselypénz stb.) 24,940 korona; 2. Bérjöve-
delmekből (Kálvin-téri, fazekas-téri ház stb.) 46,215 kor.; 
3. Balassa-alapítványból 9023 kor.; 4. Más \ alapítványok-
ból 8532 kor. ; 5. Segélyekből (Egyházkerület, Székes-
Főváros stb.) 43,120 kor. ; 6. Vegyes bevételekből 200 kor.; 
7. Gimnáziumi alapítványokból 7426 kor . ; 8. Gimná-
ziumi más alapítványokból 8996 kor , ; 9. Tandíjakból 
42,000 kor. ; 10. Segélyekből (Egyházkerületi-, állami-
segély) 36,200 kor. A fedezet főösszege 226,653 kor. — 
Szükséglet: 1. Személyi járandóságok (lelkészek, segédlel-
készek, vallástanítók, ügyész, orgonista, egyházfi, haran-
gozó stb. fizetése) 51,302 kor . ; 2. Dologi kiadások (Adó, 
épületfentartás, biztosítási díjak, lakbérek, nyomtatványok 
stb.) 24,561 kor.; 3. Járulékok (kerületnek, budai egyhá-

zaknak,' adószedőknek stb.) 9090 kor.; 4. Balassa-alapit-
vány kiadása 9023 kor.; 5. Kölcsönök törlesztése és 
kamatjai 36,046 kor.; 6. Vegyes kiadások 2100 kor ; 
7. Gimn. személyi járandóságok 61,497 kor.; 8. Gimn. 
dologi kiadások 18,687 kor.; 9. Gimn. kamatok 6834kor , ; 
10. Gimn. ösztöndíjak 3990 kor.; Tanári nyugdíjintézeti 
járulék 2000 korona. A szükséglet összege 225,133 korona. 
— A fedezeti összegből tisztán egyházi célra 132,031, 
gimnáziumi célra pedig 4,6229 korona, szükségletnél egy-
házi célra 132, 123, — gimnáziumi célra pedig 93,009 
korona esik. 

Új e g y h á z m e g y e . A folyó 1899. évi junius hó 
20-án tartott bács-szerémi ág. egyházmegyei közgyűlés 
beleegyezését adta ahhoz, hogy a szerémmegyei egyhazak, 
a zsinati törvény 80. §. alapján, külön egyházmegyévé 
alakuljanak, a többi horvátországi egyházak belevonásá-
val s a magyarhoni bányakerület egyházi főhatósága 
alatt s e végből felkérte a kerületi és egyetemes egyházi 
közgyűlést, hogy az elválást s a külön egyházmegyévé 
alakulást jóváhagyja. A bányakerület elnöksége f. é. 
november 25-én kelt rendeletével a szükséges utasításo-
kat megadván, a bács-szerémi egyházmegye elnöksége a 
szerémmegyei egyházakat f. é. december 13-ikára rendkívüli 
közgyűlésre hívta egybe, mely közgyűlésen az új egyházme-
gye tényleg és hivatalosan megalakult és a »horvát-szlavon 
ág. hitv. evang. egybázmegye« nevet vette fel, egyúttal ki-
mondatván, hogy az új egyházmegye 1900. évi január 10-én 
közgyűlést tart, melyen Belohorszky Gábor bácsi főesperes 
az akkoráig törvényszerüleg megválasztandó tisztviselőket 
be fogja iktatni. Igen nagy örömöt okozott nevezett fő-
esperes abbeli kijelentése, hogy az új egyházmegye részére 
a horvát-szlavon országos kormánynál 10,000 frtnyi 
szubvenció iránti kérvényét beadta. 

Val lásos esté ly . A soproni evang. líceum két 
testvérintézete a theológia és a tanítóképezde a napokban 
vallásos estélyt rendezett Bükön az egyház meghívása 
folytán. Az ifjúság s a tanári kar úgy szólván teljes 
számmal jelent meg. A templom zsúfolásig megtelt, sőt 
a nagy közönség jó része kint maradt. Órák távolságá-
ból jöttek a szomszéd falvakból gyalog, szekéren. Meg-
ható szép istentisztelet volt. Ott volt Krisztus szelleme 
minden lélekben. Áhítatos boldogság, igaz megelégedés 
kifejezése látszott az arcokon. A szép estélyen volt köz-
és karének, orgonajáték, szavalat és felolvasás. A meg-
nyitó beszédet Farkas Elemér büki lelkész mondotta; 
felolvasást pedig »Az adventi tündöklő hajnali csillag* 
cim alatt Poszvék Sándor soproni theol. igazgató tanár 
tartott. (H.) 

Gondolatok a kongrua kézhez értekor — cím 
alatt Benevolus figyelemre méltó dolgokat mond a Sáros-
pataki Lapok egyik utóbbi számában, a melyeket bárcsak 
figyelembe venne egész magyar református egyházunk 
papsága. Különösen két dolgot hangoztat. Az egyik az, 
hogy a kongrua meg ne vesztegesse a papság meggyőző-
dését és meg ne gyengítse jellemét; — a másik pedig 
az, hogy ha talán eddig sokak lelkének szárnyát lekötöt-



ték az anyagi gondok, most, ezek alól jó részben fel-
szabadulva fogjon hozzá mindenki az odaadó lelkipásztori 
működésnek s álljon szolgálatába anyagilag és szelle-
mileg a protestáns irodalomnak. — Mindkét dolog igen 
fontos és figyelembe veendő; de közülük még is az 
utóbbit emeljük ki. Az első is szükséges; de bizva ma-
gyar kálvinista papságunkban azt erősebben hangoztatni 
feleslegesnek tartjuk. A második azonban nemcsak szük-
séges, hanem életérdeket is képez. Ettől függ valláserkölcsi 
egyházi és irodalmi életünk föllendülése. Visszhangoz-
tatjuk azért mi is s Benevolus szavaival kívánjuk: »Vajha 
ne kiáltó szavak lennének gondolataink, a melyek hatás 
nélkül hangzanak el a pusztában; hanem meghallgatta-
tást találnának, s rövid idő multával jelek jeleznék a 
valóságot; az örvendetes valóságot, a mely arról tanús-
kodnék, hogy a magyar prot. lelkészi kar színleges 
elaléltságából felserkent s új élet nyomaival ad számot 
sáfárságáról* ! (H.) 

Az Apaffy-féle sóalapítvány megváltása. Két 
évszázad óta húzódó vitás ügy nyert a napokban befeje-
zést az államkincstár és a máramarosi ref. egyházak 
között kötött egyezséggel. Azokról a sóalapítványokról 
van szó, a melyeket Apaffy Mihály erdélyi fejedelem 
1671-ben adományozott a máramarosi református egy-
házak segítésére. A fejedelem ugyanis adománylevelével 
a máramarosi sóbányákból meghatározott mennyiségű 
kősót rendelt az egyházaknak, iskoláiknak, sőt a tanulók-
nak is. Az erdélyi fejedelmek évenkint pontosan kiadták 
a kősót; Lipót császárnak 1691-ben kelt hitlevele is meg-
erősítette Apaffy alapítványát, de 1720-ban a bécsi kamara 
mégis megtagadta az alapítvány elismerését. Ettől kezdve 
egészen mostanáig a máramarosi református egyházak 
folytonosan törekedtek, hogy érvényesíthessék az Apaffy-
tól szerzett beneficiumot. A bécsi kamara többször ki-
jelentette, hogy ez a beneficium nem illeti meg az egy-
házakat, de mégis »ex pura gratia«, évenként nyolcvan 
rénes forint husz krajcárt adott a szegény máramarosi 
református egyházközségnek s még ezt az összeget is 
leszállította később 35 torint 70 krajcárra. A szabadság-
harc kezdetén kérték a reformátusok Apaffy adomány-
levelének elismerését, de sem ekkor még kevésbbé az 
abszolút időszakban nem érték el céljukat. A kiegyezés 
évében az új alkotmányos kormányt megint fölkeresték 
a máramarosiak régi panaszukkal, de 1894-ig nem bír-
ták kérelmük igazságáról meggyőzni a kormányt. 1894-ben 
Szikszay Zoltán máramaros-szigeti lelkész memorandumot 
intézett e pénzügyminiszterhez, a melyben a máramarosi 
alapítvány történetét előadta, s hangsúlyozta, hogy ők 
nem jutalmat kérnek, hanem azokat a beneficiumokat 
akarják helyreállítani, a melyek jog szerint ma is meg-
illetik őket. A pénzügyminiszter erre kijelentette, hogy haj-
landó a sójavadalom megváltására, ha a király és az 
országgyűlés ebbe beleegyezik. A miniszter leirata alap-
ján 1898. julius 21-én Máramaros-Szigeten a református 
egyházak és a kincstár képviselői értekezletre gyűltek 
össze az Apaffy-féle sójavadalom tárgyában, s a 7500 darab 

kősó-javadalom fejében tizenötezer forintot kértek a kincs-
tártól. A pénzügyminiszter ezt a kívánságot nem fogadta 
ugyan el, de kijelentette, hogy évenként ötezer forintot 
hajlandó adni, és pedig olyan arányban, mint Apaffy 
kiosztotta a kősót az egyes egyházak között. A minisz-
ter ajánlatát a máramarosi egyházközségek most elfogad-
ták s így végre száznyolcvan esztendei viszontagság után 
megkötötték az egyezséget. A minap Tisza-Ujlakon . tar-
tott egyházmegyei gyűlésen bejelentették, hogy a király 
jóváhagyta az egyezségei s a jövő évi költségvetésbe 
már fölveszik az Apaífy-alapítványnak megváltási össze-
gét. (H.) 

I S K O L A . 

A brassa i román iskolák pöre. Ismeretes dolog, 
hogy a brassai román középiskolák a román kormánytól 
egészen 1896-ig évenkint 38—58,000 frank között vál-
takozó titkos szubvenciót húztak. A mult évben ezt egy 
hivatalos helyszíni vizsgálat a leghatározottabban konsta-
tálta. Az iskolákat föntartó hatóságok; hogy az iskolák 
megérdemelt bezárását kikerüljék, azzal védekeztek, hogy 
a kapott összeg nem szubvenció, hanem magánjogi ter-
mészetű rekompenzáció volt. A romániai konzervativ 
ellenzék biztatására pört is indítottak a román állam 
ellen. A liberális kormány bukása után ez a pör kellemet-
len örökségül a jelenlegi konzervativ kormány nyakába 
szakadt, a mely nem tudja, hogy mit csináljon vele. A 
pör törvényszéki tárgyalása már kétszer ki volt tűzve, 
de nem tartották meg s legújabban az állam képviselő-
jének kérésére február 2-ig újra elhalasztották. A román 
kormány azt hiszi, hogy addig valahogyan diplomáciai 
úton rendezi az ügyet a magyar kormány nyal s a kelle-
metlen pörtől megszabadul. A brassaiak követelését — 
bár nincs semmi jogi alapja — nem meri elutasíttatni, 
mert fél a román közvéleménytől és a törvényszéki Ítélet 
alapján teljesíteni sem meri, mert akkor törvényes pre-
cedenst teremtve, a román államot olyan revindikációs 
pöröknek teheti ki, a melyeknek anyagi következményei 
a román államkincstárt a legsúlyosabban érintenék. — 
Ez ügyben különben a brassói román iskolák felügyelő 
bizottsága (eforia) is közelebbről gyűlést tartott és azt a 
határozatot hozta, hogy a román kormány ellen megindított 
kártérítési pőrét mindaddig vissza nem vonja, mig a román 
kormány az évjáradéknak megfelelő tőkét a hazai első 
takarékpénztárnál Budapesten le nem teszi és pedig a 
következő feltételekkel: 1. Csakis a brassói román iskolák 
felügyelőbizottsága veheti fel a letett tőke kamatait. 2. A 
letett tőkét a letevő román kormány jelentse ki elidegenít-
hetetlennek azért, hogy az sohase legyen másra fordít-
ható, mint a tulajdonos iskolák fentartására. 3. A tőkének 
ezt a karakterét ismertesse el a magyar kormánynyal is. 
4. Ha a magyar kormány e feltételeket nem fogadná el, 
a román kormány ne tekintse magát feloldottnak jelen-
legi kötelezettsége alól. — Könnyű kitalálni, hogy a 



brassói iskolák felügyelő bizottsága e határozatával egy-
szerűen lehetetlenné akarja lenni, hogy a magyar kor-
mány a román kormánytól átveendő tőkét a brassói 
iskoláknak olyan feltétellel adhassa át, a mely lehetőve 
teszi, hogy ez iskolákra az eddiginél szigorúbb és hatá-
sosabb felügyeletet gyakorolhasson. (H.) 

A tanítónó'k fér jhezmenete le . Az esztergomi 
községi iskolaszék nem régen pályázatot akart hirdetni 
tanítónői állásra, de abban ki akarta kötni, hogy a meg-
választandó csak hajadon lehet; ha pedig megválasztása 
után férjhez menne, állását megüresedettnek fogják tekin-
teni, vagyis elmozdítják hivatalától. Ez a furcsa pályázati 
kérdés a tanfelügyelő útján a megyei s közigazgatási 
bizottság elé került, a melynek feladata volt dönteni a 
felett, hogy vájjon egy fentartó testületnek joga van-e 
ilyen feltételeket kötni ki a pályázók vagy a megválasz-
tottal szemben. A közigazgatási bizottság, tekintve, hogy 
a tanítókat és tanítónőket élethossziglan választják s 
csakis a törvényhatósági közigazgatási bizottság fegyelmi 
választmánya által csupán fegyelmi úton mozdíthatók el 
állásuktól: az iskolaszék határozatát, mint illetéktelent 
megsemmisítette s utasította az iskolaszéket, hogy a ki-
fogásolt föltétel kihagyásával új pályázatot hirdessen. (H.) 

A g y e n g e e lméjűek i sko lá ja kérdésében a buda-
pesti józsefvárosi második számú iskolaszék ülést tartott 
s Hainis Géza dr. egyetemi magántanár indítványára 
abban állapodott meg, hogy a tanfelügyelő javaslatát pe-
dagógiai és humanitárius szempontból ellenzi. 

A n a g y v á r a d i t a n í t ó n ő k é p z ő ügyében a bihari, 
nagyszalontai és érmelléki. egyházmegyék kiküldöttei leg-
közelebb gyűlést tartottak Nagyváradon, melyen a nemes 
eszmét ismét egy lépéssel közelebb vitték a megvalósulás-
hoz. A nagyfontosságú ügyet Ritoóh Zsigmond ismertette, 
rámutatván azokra az eszközökre is. a melyekkel e cél 
elérhető leend. Beszéde végén indítványt terjesztett elő, 
hogy: 1. Kérjék fel az egyházkerületet, hogy a leány-
nevelő intézet céljára 10 évre felajánlott évi 1000 frt 
segélyt a tanítóképző-intézet javára továbbra is biztosítsa. 
2. Kérjék fel a 3 egyházmegyét, hogy a tanítóképző 
felállítása esetére bizonyos évi összeget p. o. 500 frtot 
biztosítsanak. 3. Keresse meg a bizottság a nagyváradi 
ev. ref. egyházat, hogy a tanítóképző mellett egy elemi 
leányiskolát állítson fel, a mely gyakorló iskolául szol-
gáljon. 4. Mindhárom egyházmegyében külön szerveztessék 
a nagyváradi ref. leánynevelő intézet pártoló egyesület 
(vagy nőegylet) s ennek megalakításával a bizottságnak 
az illető egyházmegyéből küldött tagja bizattassék meg. 
Ezek az egyesületek a mérsékelt tagdíjakból, általa ren-
dezendő mulatságok, előadásokból, stb. gyűjtött adományo-
kat évenként szolgáltassák be az intézet pénztárába. 5. A 
nagy bizottság küldjön ki egy végrehajtó bizottságot, 
mely az országos gyűjtés módozatait állapítsa meg, fel-
hívásokat küldjön szét, a gyűjtés eredményének biztosí-
tása tekintetéből, a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
s a gyűjtés eredményét a bizottságnak időnként legkésőbb 
minden év végén jelentse. 6. Az egyházak, a lelkészek 

m m . a három egyházmegyében hivassanak fel, hogy 
évenkem egyszer a templomi perselypénzt az intézet 
céljaira ajánlják !el, különösen törekedjenek arra, hogy e 
célt megmagyarázván, az intézet pártoló egyesületeknek 
tagokat szerezzenek. A nagy bizottság tagjai beható vita 
után elfogadták az indítványt dr. Várady Zsigmond pót-
lásával, hogy különösen kisebb (100 frtos) alapítványok 
gyűjtésére is kiváló súlyt fektessenek. A végrehajtó bizott-
ság Szabó Károly elnökkel következő tagokból alakult 
meg: Ritoók Zsigmond, Kiss Elek, Némethy Károly, Har-
mathy Károly, Barry József, Várady Zsigmond, Perjéssy 
Mihály, Miskolczy Árpád, Füredi László, Fényes Endre, 
Széli Kálmán, Ney István, Végh József, Csák Máté és 
Sulyok István. A bizottságot fölkérték, hogy a szükséges 
intézkedéseket minél előbb tegyék meg. (Debr. Pr. X.) 

A román kormány és a magyar iskolák. A 
román kormány egy idő óta rossz szemmel nézi az oda-
való magyar iskolákat; legújabban pedig a magyar isko-
lákban eddig használt összes iskolakönyvet, olvasókönyvet, 
földrajzot és történelmet kitiltotta a használatból. Persze 
a magyar iskolák földrajza szerint a Tisza folyó még 
nem Románia határa, a történelmi könyve szerint pedig 
nem Janlu és Axentye Szevér a magyar nemzet jótevői. 
Ezért nem szabad ezeket a könyveket használni. A buka-
resti magyar reformátusok iskolaszéke most négyszáz 
frank pályadíjat tűz ki annak, a ki a román kormány 
kedvére való magyar olvasókönyvet tud írni. [PL.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
* S z e m é l y i hirek. Lapunk főmunkatársa Hamar 

István theol. tanár e héten Londonba utazott, az »Inter-
national Student Missionary Conference*-re, a magyar 
studens egyesületek képviseletében, s onnan csak jövő 
január közepe táján tér vissza. Isten áldása kisérje őt 
útján. 

* A k o n g n i a k iu ta lása . A vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium már kiutalta a kongrua összeg egy 
részét, a mennyit a rengeteg anyag felülvizsgálása meg-
engedett. Egyházkerületünkben az illető lelkészek az espe-
rességek útján fogják megkapni a fizetés pótlékot a hová 
az egyházkerületi elnökség már elküldte. 

* Szegények és vasárnapi iskolák karácsonya. 
A Lorántffy Zsuzsánna egylet hat karácsonyi ünnepélyén, 
mintegy 1200 vasárnapi iskolás gyermeket és szegényt 
örvendeztetett meg kedves ajándékkal. Közülök mintegy 
400-an részesültek a szokásos karácsonyi édességek mel-
lett részint meleg téli ruha, részint meleg lábbeli adomá-
nyában. Mikor ezen örvedenénk eszünkbe jut, hogy 
mennyien lehetnek még a mi hitünk cselédei közül, a kikre 
rá férne a segítség, és hány adni képes kéz nem moz-
dult meg még ez ideig munkára. E helyen megemlítjük 
még a »Protestáns országos árvaház« fényes karácsony 
estéjét, mely 24-dikén tartatott, az érdeklődő közönség 
lelkes részvételével, valamint a skót misszió »Vasárnapi 



egyletéc-nek három karácsony ünnepélyét, melyeken közel 
500 gyermek és szegény részesült adományban a Jézusi 
szeretet nevében. 

* Nemzetközi vallástörténeti kongresszus lesz 
a világkiállítás alkalmával Párisban 1900. szeptember 
hó 3—9-ig terjedő napjain. Tervezetéből az tűnik ki, 
hogy a kongresszus munkái és diskussziói lényegileg tör-
téneti jellegűek lesznek s hogy felekezeti vagy dogmatikai 
polemika ki van zárva. A rendező bizottságnak elnöke 
Réviile Albert tanár, titkárai, a kiknél jelentkezni kell, a 
Reone de i'histoire des religions szerkesztői Marillier Léon 
és Réviile Jean, sorbonnei tanárok. A kongresszus 8 szak-
osztályra oszlik: 1. Természeti vallások és az amerikai 
kulturnépek vallása Kolumbus előtt. 2. A legtávolabbi 
kelet vallásainak története (chinai, japán, indochinai, 
mongol, finn). 3. Az egyptomi vallás története. 4. Az 
ű. n. sémi vallások története a) assyr, chaldeai, és elő-
ázsiai, b) zsidó és izlam. 5. India és Iran vallásainak 
története. 6. A görög és római vallások története. 7. A 
germánok, kelták, szlávok vallásai. Európa történetelőtti 
archáológiája. 8. A keresztyénség története az első száza-
dokban, a közép és az újkorban. — A rendező bizottság 
a kérdéseknek egész sorát vetette fel. melyek első sor-
ban látszanak tárgyalásra érdemeseknek, a mi azonban nem 
zárja ki, hogy más tbémák is ne beszéltessenek meg. 
így a 8-ik osztály számára ezen kérdések vétettek fel: 
Lehet-e az essenismusban az eredeti keresztyénségnek 
egy faktorát látni0 Mily becscsel birnak a legrégibb keresz-
tyénség eszméi és kultusza fejlődésének felismerésére 
azon keresztyén iratok, melyeket körülbelül 30 év óta 
felfedeztek? Mi része van a görög és a zsidó múltnak a 
régi keresztyén eschatologia alakulásánál ? Miben áll mai-
napság a gnosticismus eredetéről és történetéről való 
pozitiv ismeretünk? Összeegyeztethető-e Basilides rend-
szerének előadása Irenáusnál avvai, a melyet Hippolyt 
nyú j t ? Melyek ama régi források (görög, latin, arab-
zsidó és bizanc), melyekből a legtöbb nyugati theologus 
merített a középkorban ? Bizanc és a pogány Oroszország 
összeköttetései a 9 ik században, különösen az első keresz-
tyén egyházak alapítása Oroszországban. Kant és Hegel 
filozófiájának befolyása a keresztyénség eredetére irányuló 
történeti kritikára. (/ / .) 

* Protestáns szimpátiák Franciaországban. A 
francia közvéleményben mind erősebben gyökeret kezd 
verni az a meggyőződés, hogy a jezsuitizmus romlásba 
vezeti az általa uralt nemzeteket. Nagy és tekintélyes 
politikai lapok, a milyen pl. a »Siécle«, komolyan foglal-
koznak azzal a kérdéssel, hogy a mind vakmerőbben fel -
lépő ultramontanizmusnak hogyan lehetne gátat vetni. A 
nevezett lap nem régen cikket közölt, egy volt karmelita 
szerzetesnek, Loysonnak tollából »A róm. katholikus né-
pek hanyatlása* cím alatt, a melyben Loyson a többek 
közt a következőket mondja : »Ha a történelemben Isten 
ítélete nyilatkozik, akkor ennek teljesedését láthatjuk már 
több, mint háromszáz esztendő óta azoknak a nemze-
teknek a felvirágzásában, a kiket a Krisztus megszaba-

dító't és azoknak a nemzeteknek az aláhanyatlásában, a 
kiket a pápaság leigázott*. E cikkhez a lap főszerkesz-
tője egy, azóta külön brosúrában is megjelent hosszabb 
megjegyzést írt > A vallási konkurrencia* cím alatt. Ebben 
a pápás egyház hatalmának megtörése végett legelső sor-
ban is a konkordátum megszüntetését követeli és a kon-
kordátum által védelmezett pápás elnyomással szemben 
a vallások szabad konkurrenciáját tart ja szükségesnek. 
Ha — mondja — ezzel szemben azt vetné ellen valaki, 
hogy eképen Franciaország teljesen a radikalizmus és a 
szabad gondolkodás karjaiba vettetnék, — ő egy másik 
expedienst is tud ajánlani, s ez a protestantizmus. »Ha 
a katholicizmus jelenlegi szervezetét leromboljuk és annak 
ellenébe a vallási konkurrencia lehetőségét állítjuk, — 
nyiltan megvalljuk, hogy ezt a protestantizmus javáért 
cselekeszszük és hogy a protestantizmustól várjuk Fran-
ciaországnak a pápizmus alól leendő felszabadítását.* — 
Az ilyen nyilatkozatok világos jelei az időknek s mutat-
ják, hogy az emberek kezdik felismerni a pápistaság nem-
zetromboló hatását. (H.) 

* A házassági jog reformja Olaszországban. Az 
olasz kormány nemrégiben több törvényjavaslattal lépett a 
kamara elé, a melyek közt van egy, a mely a polgári és az egy-
házi eskefésnek egymáshoz való viszonyát kivánja ren-
dezni. Ennek a viszonynak a rendezetlensége olyan tár-
sadalmi és erkölcsi bajokat teremtett, hogy miattuk Olasz-
országban a legfélszegebb helyzet származott. A máig is 
érvényes jog szerint az egyházi esketés teljesen független 
volt a polgári esketéstől, de a törvény egyedül a polgári 
esketést ismerte el. Ezért aztán akárhányszor megtörtént, 
hogy a férfi, a ki nejével csupán egyházi házasságra lé-
pett, bizonyos idő múlva elhagyta feleségét és más asszony-
nyal lépett házasságra a polgári hatóság előtt. Az elha-
gyott asszony ezzel szemben védelem nélkül maradt. 
Ezrekre megy az egyházi házasságok száma, de ezeket a 
törvény vadházasságnak tekinti; s az ebből a házasság-
ból származó gyermeknek ugyanabban a rövidségben van 
része, a melyben a törvénytelen gyermeknek. A kormá-
nyok gyakrabban tettek javaslatot, hogy ebben a dolog-
ban rendet teremtsenek. Évekkel ezelőtt azzal a javas-
lattal állottak elő, hogy mindenekelőtt polgári házasságot 
kell kötni s csak ezután következhetik az egyházi esketés. 
A klerikálisok a javaslatot nem fogadták el s most Bonafi 
igazságügyi és kultuszminiszter olyan expedienshez folya-
modott, a melyet a klerikális-párt is akceptál. Javaslata 
az, hogy a polgári házasságot legföllebb harminc napon 
belül meg kell kötni az egyházi esketés után s a papnak 
büntetés terhe alatt kötelessége nyolc napon belül az 
egyházi esketésről a hatóságot értesíteni. (H.) 

* Gyermekhalandóság . Sehol a világon nem hal-
nak olyan nagy számban a gyerekek, mint minálunk. A 
sok istencsapáson kivül még ez is nagy baja a mi orszá-
ginknak. Ennek csökkentése végett Tauffer Vilmos egye-
t « i i tanár kidolgozása alapján az Országos Közegészség-
ügyi Tanács nem régen javaslatot terjesztett a belügy-
miniszter elé, mely első sorban a bába-ügy rendezésével 



akar segíteni ezen a rettenetes bajon. A javaslat ugyanis 
abból a tényből indul ki, hogy aránylag ott a legnagyobb 
a gyermekhalandóság, a hol a lakosság kénytelen nélkü-
lözni a szülésznőket. Ezt a bajt hét bábaképző intézet 
felállításával akarja megszüntetni a javaslat. Nemzetgazda-
ságiam és erkölcsi szempontból valósággal rettenetes képet 
tár fel a javaslat megokolása. Eddig évenkint 650,163 gyer-
mek született; ezek közül halva jött a világra 15,179; 
144,902 az első életévben meghalt. A veszteség tehát 
egy év alatt 160,081 gyermekélet, Ezen a bajon első sor-
ban is úgy lehetne segíteni, ha a bábaképzést szakköze-
gek veszik kezükbe és a gyakorlati élet követeléseinek 
megfelelőleg intézik. A javaslat szerint négyezer szülész 
nőre volna még szükség. 

* K o n g r e s s z u s Mária t i sz te le tére . A francia 
pápista papság, mint a »Religió «-ból olvassuk, a jövő 
évi párisi világkiállítás alkalmából kongresszust fog ren-
dezni Mária tiszteletére Lyonban. Abbé Pillét szerint 
méltó, hogy a francia nemzet bemutassa Máriának, »a 
menny és a föld királynéjának* tiszleletét, mert Mária kü-
lönös módon nagyasszonya Franciaországnak s azt a 
jelen század folyamán nem kevesebb, mint hatszor tün-
tette ki csodálatos megjelenéseivel és kijelentéseivel. Ez 
a tervezett s már a pápa által is jóváhagyott kongresz-
szus méltó jellemzője lesz a mai pápás és Máriás katho-
licizmusnak, a melyben teljesen leszorult az igaz Istennek 
és a megváltó Krisztusnak az imádása. A hogy Abbé 
Pillét írja — s ő bizonyosan a legjobb forrásból van 
értesülve — Mária már érdeklődik az iránt, hogy a kon-
gresszus számára biztonságot és nyugalmat szerezzen. 
Csak azután a francia kormány és közvélemény le ne 
sújtson addig a pápás és Máriás jezsuitizmusra! (H.) 

* A k o n g r u a é le tbe lépése a lka lmából a »Reli-
gió* újra hangot ad el nem fojtható irigységének. Fel-
panaszolja, hogy a nem pápista kongrua »kiutalványo-
zása, kiosztása és szerencsés elköltése folyik, mint a pa-
rancsolat*, míg »a kath. papság- kongruájának az ügye 
valóságos Luca-széke, nem tud előbbre haladni, még a 
»jog, igazság és egyenlőség« érája alatt sem«. S hozzá-
fűzi elmélkedéséhez, hogy a kétféle kongrua körüli eljá-
rások »oly világosak, hogy minden halandó magyarázat 
nélkül képes megérteni, — az idők eljárásának egyfelől 
mostohaságát, másfelől a szerencse kedvezését*. — A 
Religió eme szavaiból nem rí ki semmi sem jobban, mint 
ismeretes irigysége. Nagyon jól tudja ő azt, hogy miért 
késik a pápista papság kongruájának életbeléptetései, hi-
szen maga írja, hogy a kongrua-bizottság osztályai közül 
még csak a IV. osztály készült el munkálatával, a többié 
pedig még most folyik. Jó hogy még ezek késedelmeit 
is nem a gyűlölt protestánsokra fogja. A mi pedig a sze-
rencse kedvezését illeti, arra csak azt mondjuk, hogy 
jobban ismeri azt a magyar róm. kath. egyház és kk|-
rus, mint a protestánsok. A protestánsok csak az őkA 
jogosan megillető támogatást nyerik meg egy részben g 
kongruában, s ahoz őket nem a szerencse kedvezése segv^ 

tette. Lett volna elég anyagi ereje a pápista főpapságnak 
megcsinálni papjai kongruáját már régen, — de úgy-e 
nem tette, hanem az »istentelen*, »keresztyéntelen« állam-
nak kellett arra rászorítania. Ne a protestánsokra irigy-
kedjék tehát a Religió, hanem a maga főpapjai háza előtt 
sepergessen. Higyje el, hogy ha a protestánsok rendezhet-
ték volna a magok kongruáját a magok erején, nem kí-
vánkoztak volna az állam asztalához, mint azok, a kik-
nek képében a Religió irigykedik. (.H.) 

* A protestantizmus terjedése Délamerikában. 
A délamerikai államokban a legutolsó időkig a pápizmus 
kezében volt a vezérszerep. Mostanában azonban kezde-
nek már felszabadulni itt is a lelkek a pápás hatalom 
igája alól. így Argentínában felmentették a katonákat és 
a nemzetőröket misén való köteles megjelenés alól. A kul-
tuszminiszter elrendelte a biblia olvasását az iskolákban, 
miután a vezérszerepet játszó Anglia és Németország is 
bevitte a bibliát a népoktatásba. Protestáns istentisztele-
tek tartása és templomok építése megengedtetett s ennek 
következtében Buenos Ayresben rövid idő alatt kilenc 
prot. templom fog épülni. Chiliben mozgalom indult meg 
független prot. egyház szervezése iránt. Ezek mind ked-
vező jelek s az evangeliom terjedése s annak világossága 
bizonyára meghozza áldásos következményeit a délame-
rikai köztársaságok politikai megszilárdulásában és nem-
zeti boldogulásában. (H.) 

A D A K O Z Á S . 

A budapes t i theo log ia i k o n v i k t u s r a a kibocsáj-
tott Kérő szózat következtében: 1. alapítványt tett Papp 
Károly budapesti lelkész' 100 frtot; 2. évjáradékid föl-
ajánlott a budapesti ref. egyház évenkint 150 frtot, Szilassy 
Aladár közigazgatási biró és egyházmegyei gondnok éven-
ként 25 frtot: adományokat küldtek Argauer Károly 
pénztárnok Rudapest 5 frt, örvényi Ottó gyógyszerész 
Debrecen 2 frt, Horváth Lajos postatiszt Rudnpest 1 frt, 
Papp Elemér Budapest 1 frt, dr, Mutsehenbaclier Béláné 
Budapest 2 frt, Bicskei egyház 10 frt, Gerjeni egyház 
Rózsafai egyház .1 frt 50 k r , Hegedűs Károly igazgató 
gyűjtése Budapest 16 frt. — E harmadik közlésben van 
100 frt alapítvány és 175 frt évjáradék és 41 frt adomány. 
— Fogadják a nemesszivü adakozók az intézet tanárainak 
és növendékeinek hálás közönetét. Budapest, 1899. decem-
ber 24-én Szőts Farkas theologiai igazgató-tanár. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J. Kisújszál lás . Megkaptuk. Közlését az első 

számban megkezdjük. 
H. B. Buda. A beszédet jövő számunk közli. A 

kérdéses üzenet nem arra vonatkozik. 

Felelős szerkesztő: Szőts Farkas. 
Főmunkatárs : Hamar István. 
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